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trociita benignamente a nojfa Carme-
litana família nefles Reynos

, faci-
litou a execução de huma obra

, que
de/de os feculos paffados até o tempo
prefente fempre nejla Província pa-
receo quafi impojjivel de fe reduzir a
efeito. Por effa caufa , vencida ta5
árdua dificuldade, chego com o primei-
ro Tomo da mefma Obra a honrallo
com a fublime protecção de V. Emi-
nência

,
para que fe digne de receber,

como tributo da gratidão , efte publi-

co defempenho da minha pontual obe-
diência. He certo

,
que a extremofa

devoção, que V. Eminência defde os
tenros amos da fua refpeitada vida
profefa a nojfa May Santi//ima do
Carmo

, foy o motivo de fe poderem
daqui em diante admirar

\ os egré-
gios Filhos da mefma Virgem Senho-
ra

, como em gloriofo troféo da im-
mortalidade

, levantado no Templo da
memoria, aonde afama cojluma achar
os mayores affumptos dosfeus honorí-

ficos
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ficos pregoens. Ajjim o confefamos :

porque V. Eminência no exceífo thro-
no

, que lhe erigio o merecimento pró-
prio, refleãio, que jaziaô fepultados
em hum. ingrato filencio os illuflres

progrefos dos veneráveis Carmelitas
Portuguezes, cujas heróicas virtudes,
ainda expojlas fem ordem , e referi-
das com diminuição

, ajfombravao o
Mundo. E querendo, que taÕ decoro-
fas noticias fe fizejfem manifeflas ,

difpoz
, que por meyo de huma Hiflo-

ria Chronologica, todas as excellen-
das deflaProvinda refufcitajfem pa-
ra nojo exemplo

, animadas de novo
pela direcção da minha penna , e outra
vez reconhecidas por beneficio da ef-
tampa. Nefla demonflraçaÔ obrou
V. Eminência a refpeito dos /eus pa-
trocinados o mefmo

, que a Rainha
das aves coftuma fazer em utilidade
dos filhos. A Águiafem embargo de
fe remontar até os últimos limites da
região etherea, ainda quando proxi-
Ki , : J ma



ma ao Monarca das luzes, fe occupa

na fruição dosfeus rayos: Jempre ef-

tá vendo os filhos, que deixou na ter-

ra , e na prefença do mefmo Sol con-

ferva para os defender as azas aber-

tas. V. Eminência naõ obfiante fubir

por meyo das fuás inejlimaveis prero-

gativas ao elevado Sólio de taÔ fupe-
rior dignidade, ainda quandofe empre-

ga nos primeiros minijlerios de noffo
Augufiij/imo Rey , e Senhor , o mais

preclaro do Mundo ; naÔ perde de vif-

ta os Carmelitas
, filhos do feu^ efpe*

ciai patrocínio : antes para os ampa-
rar tem fempre abertos os braços , e

patente o coração. Crerao os Mytho-
logicos, que o feu idolatrado Júpiter

em, attençao á nobilifiima Águia
,
que

elegera para mimfira univerfal das

fuás refoluçoens , lhe concedera mui-

tas vezes o ufo dos rayos , e que ella

confinandofe medianeira da clemên-

cia, convertia aquelles formidáveis

injlramentos da vingança em fandá-
veis



veis favores. A me/ma propriedade

reconhecemos em V. Eminência
)
que

tendo na mão a authoridade dajujli-

ça j e do poder
,

querendo antes Jer

amado pelo candor natural do génio
,

do que temido pelo fangue
y
que fe re~

prefenta na purpura ; defde que appa*

receo ao lado da Magejíade
,
fempre

foy para nós , e para todo o Keyno
1

Águia de paz , e aufpicio de felici-

dades. Grande he a que me refulta de

haver confeguido no agrado deV-Emi-

nência occafiaô de exercitar a minha

rendida vontade ; com a qual , a/fim
que ouvi o fuave preceito de efcrever

a prefente C/irónica , muito antes, que

a Religião me dejlinajfe para o mef*

mo fim 1
logo procurey executallo :

mojlrando
,
que naÒ tivera liberdade

para me efcuzar, nem efcolha para di-

vertirme em diferentes occupaçoens.

Com os olhos nejia honra
y
pertendo

outra mayor
,
qual he a de ver na pre»

fença de V.Eminência bem aceito ejie
##



volume, que com o mais profundo ref-
peito lhe dedico. Viva, pois , V. Emi-
nência os intermináveis annos do nof-

fo defejo
,
para que em toda a dura-

ção do tempo gozem os /eus Natu-
raes , e com especialidade os Carme-
litas , Tutelar que os defenda , Mi-
nijlro

,
que os ame , Príncipe que os

ampare, e perfeito Exemplar, que
imitem.

De V . Eminência

irigadiffimo CapellaÕ , e criado

Fr. Jofeph Pereira de Santa Anna.
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AOS QUE LEREM
Ahe á luz o primeiro Tomo da Hiftoria Chrono-
logica da noíla Carmelitana Provincia , que fendo
fecundiílima progenitora de admiráveis talentos ,

nenhum lhe fez o obfequio, que recebe defte fi-

lho o mais inútil entre os de menos efperanças. O
grande trabalho , que fe reprefentava a todos , ate-

morizou a muitos dos que deftinados para o mefmo
fim, nunca a efta utiliffima obra deraÓ principio. Semelhante
confideraçaÕ bailava a defviarme de taó difficultofa empreza,
porque devia perfuadirme, que o meu braço , fendo taó cur-

to, naõ era capaz de chegar aonde tantos Coriféos das Scien-
cias naó fe refolvèraõ a pôr a mão. Mas fem embargo de eu
conhecer

, que efte emprego era fuperior a todas as minhas
forças

, e de recear outras confequencias , que fepulto no íi-

Jencio
; nada houve , que me defanimaíTe ao entrar nefta obra,

depois de refle&ir, que me mandava a obediência. Amparan-
do-me defta virtude, aílim que o Eminentiífímo Senhor Car-
deal da Mota (nofíb alto Patrono) fez conceito, ainda que
naó merecido , de haver em mim capacidade para o empre-
go , logo comecey a refponder a efta grande honra com a

obfervancia devida ao feu preceito. Crefceo depois a obri-

gação , quando a Congregação Definitorial me elegeo para

eferever a prefente Hiftoria , da qual já aquelle zelofo Prín-

cipe tratava : de forte, que do effeito defta obra a minha pen-

na he fó inftrumento, a Religião hecaufa parcial, e o Emi-
nentiílimo Senhor Cardeal o primeiro arbitro.

Movido eu, pois, defte fuperior impuifo , entrey nohor-
rorofo chãos das noticias , que precifamente devia procurar ;

e com effeito dey principio a efta indiípenfavel fadiga, fem
outra companhia , que a do meu defvélo , fem mais foccor-

ro, que o da paciência própria, fem outra luz, que a tra-

dição de muitas acçoens heróicas, e finalmente (até aquel-

le tempo) fem mais clarezas , que as impreífas com o titulo

de Memorias Hiftoricas , do Padre Meftre Fr. Manoel de Sá ,

Chronifta meu anteceíTor. Mas como neftas, e também nos

eferitos do Padre Prefentado Fr. Jorge Cotrim , donde foraó

extrahidas, naõ fe fazia menção dos pontos principaes., que

2 deviaô**
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devíad fervir de fundamento áHiíloria; perííftia em mim a

confufaõ, e eíla me embaraçava a idéa. Neíles termos
, me

reíolvi a fazer hum exa&ifiimo exame dos papéis , e per-

gaminhos antigos do noílo Archivo ;
porque lem embargo de

haverem já outros Efcritores tirado delits o preciofo , pode-

ria neíra occaíiaò acontecer o melmo , que aos faifcadores

do ouro ; com os quaes íuccede
,
que huns achaô thefouros

na mefma mina , onde outros naô encontrão daquelle precio-

fo metal huma pequena aréfta. Com efte cuidado entrey no

Cartório, e nelle, fem me applicar mais para huns, que pa-

ra outros efcritos, fiz igual diligencia em todos
j porque tal-

vez por deícuido efíariaô guardados em huma parte os do-

cumentos, que percenciao a outra. Nefta advertência confif-

tio a minha primeira felicidade ;
porque aonde menos eípe-

rava , defcobri thefouros de noticias, que haô de enriquecer

os volumes defta obra. Porém as ditas noticias apparecéraó

como os diamantes ,
que naó bada lerem achados na terra

para fervirem de adorno: e aíTim como eíles á força de re-

petido trabalho ficaó polidos, e brilhaô; aííim aquelles an-

tiquifíimos monumentos (que na efiimaçao dos Sábios exce-

dem nos quilates ás pedras preciofasj para fe accommodarem
Ha Hiftoria, foy precifo gaftar com elles muitos dias de ap-

plicaçaõ , a fim de fe entenderem os íeus mal formados , e

quafí abolidos carac?céres.

Ao meímo tempo me valia de muicos profeíTores das

boas letras , reconhecidos por exemplares da erudição entre

os melhores da Corte ;
propondo- lhes as difficuldades , que

me occorriaó , e abraçando os feus pareceres nas matérias ,

que dependiaõ de conferencia. Daqui procedeo , que inte-

reflando-fe alguns deites Senhores na gloria deita Provincia 5

com voluntária deliberação
,

própria de efpintos fubíimes ,

me entregarão varias memorias competentes ao meu aííump-

to. O mais generofo entre muitos foy o Doutillimo Padre

Meftre D. JofephBarboza , Prepofito que foy dos Clérigos

Regulares da Divina Providencia , o qual me favoreceo com
os efcritos originaes do noflo famofo Fr. Jeronymo da En-
carnação , que por mais de hum feculo eftivéraõ eícondidos,

e agora por fua benevolência , fe me nzerao patentes. Tive
também a ventura de coníeguir, depois de grandes diligen-

cias , os eftimaveis documentos , que deixou o noíío iníigne

Padre Fr. Manoel de Góes , Provincial deík Província, três

vezes



vezes Prior deite Convento , e nelle habitador táõ antigo
,

que ainda vio , e tratou Reiigiofos do tempo do Santo Con«
deítavel. Nos taes eícritos , e em outros fidedignos mo-
numentos

, que defcobrio o meu cuidado , comecey a fa-
ciarme das verdades, que por ferem achadas naquelles ori-
gmaes

, poífo affirmar , que faõ bebidas nas mefmas fon-
tes.

Prevenido com eftes fubfidios, depois da inveftigaçaó
neceíTaria para o vaflo argumento de obra taô dilatada , cui-
dey em diíinbuilla

, conformando-me no methodo , e no ef-
tylo com os melhores exemplares. Naó poíío com feguran-
ça prometter numero certo de volumes; porque em matéria
taõ fecunda

, precifamence haó de íer muitos. Nefte primei-
ro Tomo

, que he como preliminar daHifíoria da Província,
efcreví chronologicamente os memoráveis fucceíTos da noiía
Ordem delde o anno de 1251, em que fe eftabeleceo em
Portugal, até o de 1423, no qual, edificados já os. dons
magníficos Conventos, de Moura, e de Lisboa, teve a di-
ta Província o feu feliz principio. Naó me dilatey em refe-
rir mais noticias do commum da Religião

, porque o meu
aíTumpto he particular; e fó faço menção das antiguidades,
que direitamente conduzem para o noíTo intento. Algumas
coufas vaõ tocadas em hum lugar, e expendidas em outro:
mas com advertência, ou para melhor percepção dos Leito-
res

,
ou porque os cafos requeriaò, que em difFerentes cir-

cumítancias foífem repetidas. Bem confidero
,
que no pre-

iente Tomo vao efcritas poucas Vidas de Reiigiofos de vir-
tude,- de letras, e de authoridade

, que fe flzeraó merece-
dores de eterna lembrança : mas nao he porque faltem , fe
naó porque nos volumes feguintes tem accommodaçaò mais
própria. Bafta para utilidade publica

, que fe lêaó as duas
maravilhofas Vidas ; huma do grande Elias , que como Pa-
triarca

, e cabeça da Religião deve ter em todas as Oiro.»
nicas deíía o lugar primeiro. Outra he do Bemaventurado
Condenável D. Nuno Alvares Pereira , que por Fundador
deite Real Convento, devidamente repito a memoria de fuás

heróicas acçoens com circumftancias glorioíiííimas, que ain-
da naô corriaô impreíTas. Ambos eftes portentos da Graça
obrarão no Mundo em tal forma , que íó as fuás Vidas fao
baftantes a dar a todos os Leitores , fem differença de gra-

duação, ou de eílado , rariílimos exemplos. ,



No fegundo Tomo, do qual tenho huma confideraveí

parte coordinada , conftitiio a Época principal da ChronoJo-

gia, que ha de principiar doannode I423 > em que a nolfa

Carmeiitana Provincia Portugueza teve fauílo principio, até

o tempo que a foberana Providencia do Altiffimo determinar;

porque ainda, que o meu animo íeja de efcrever toda a Hií-

toria com a matéria ,
que acé o anno prefente tenho difpofto ;

he certo
, que a execução defte deíejo ió o pode fegurar o

Author da vida. Veràõ neífe volume os curiofos, as Leys fan-

tas com que a dita Provincia foy illuílremente fundada , in-

tervindo para a confirmação de muitas a eíficaz inítancia dos

Senhores Reys D.Joaó 1 , e D. Duarte, noíTos efpecialiífimos

honradores. Eítas Leys ainda que fempre entre nós eftiverao

em perfeita obfervancia , naõ fe fundavaõ de preíente em
outra authoridade , que no ufo immemorial da mefma Pro-

vincia. Os prudentes fempre entenderão
,
que para naõ ferem

alteradas bailava fazerfe reflexão , que nunca as contradiííe-

raõ, nem revogarão os noíTos Reverendiííimos Padres Ge-
raes 5 que com poderes Apoftolicos vieraõ peíToalmente viíi-

tar, e reformar efta Provincia j e feria mais que temerida-

de 5 chamarem-fe abufos aquelles piedofos coftumes particu-

lares, que tantos Prelados virtuofos , e doutos conferváraõ,

e os mefmos Reverendiííimos Geraes da Ordem dentro dos

limites defte Reyno exemplarmente feguíraõ. Porém agora

por diligencia minha , íe libertarão do Cartório em hum mui-

to antigo pergaminho , que por difflcultofo de fe lhe enten-

derem os caracléres ,
parecia inútil : e he certo

, que nos dâ

agora a conhecer , que faõ preceitos rigorofos muitos dos que

obfervamos, fó com a denominação de coftumes antigos. Tu-
do nafceo de nos haver faltado hum livro, onde femelhantes

memorias fe achavaõ regiftadas: mas agora querDeos, que

fe reftaure efta perda com o lucro , que nos refulta de tan-

tos originaes.

Eftas noticias, e outras naõ menos importantes daremos

a ler no feguinte volume , e nos mais que houvermos de ef-

crever até a final conclufaõ da Hiftoria. Nelles eícreveremos

huma continuada ferie de todos os Provinciaes defta Provin-

cia , e Priores defte Real Convento , que pela grandeza he

o capital da Provincia : e pofto que naõ cabe na exaggeraçao

o trabalho, que me caufou femelhante empenho; por fortu-

na, ou por favor r que naõ merecia do Ceo , coníeguí aper-

feiçoar



los Provinciaes
, efcreverev coZ n,
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da Obra, em que com zelofo cuidado me apphco. Se corri

feeuir a felicidade de a concluir toda , ficarey com o goílo ,

de que fiz efte pequeno oblequio a huma Provinc.a a quem

devo o habilitarme para o prefente mimfteno : e em defem-

penho da minha gratidão protefto que aflim nefte, como nos

mais empregos, que mandar a obediencm, eftarey promp-

to a feríila até me faltarem os últimos alencos da vida.

Iiílii
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DAORDE
NOS Fr.ALOYSIUSLAGHIUS

Sacra Theologia SWagifter , &• Voitor , ac bu.
mlts Vtcartm Çeaeralir mim Ordinu Fratrum
Xeatjfjtnue ftmperque Virginis <DEI Genitricis
£M*A%l*A de Monte Carme/o, Antiqua Ob.
[er^nntia 'B^gularis.

AUdtoritate noftra, & harum ferie licenciam facimus, &fa-cultatem impammur Reverendo Patri Magiftro Jofepfio Pe-

ProF^r" n
deSMa
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,
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'
Pcrincix n°ft^Lufi (aniÍ SacerdodProfedo

,
Opus

, cu, titulus: Chronica dos Carmelitas da Am,na.Regular Obfervançia das Províncias de Portugal, Abanes e Cem D»wm*H Pubhcarn i„ Jucem Typls mitteu3i
; 'duufmodo prks f^

rit duorum Urdiu
. noftri inTheologia Magifrrorum ab AdmodumReverendo Patre Mag.ftro Provincial, ejufdem Provinde Lufi^"

,

defiffMtorum cenforio judicio com
J

fa

"c« L«í,u

tur de jure fervanda. In quorum fidem. Datum Rom* ?„ Conven-tu noftro SanteMari* Tranfpontin* , die ,4 Dece«te 1743

Fr. Aloyfius Lagbius , V. Generalis Carmelitarum.

Reg. foi. iy.

**"' *«•*?, Sotírn, &SHretmuS Gemalis pro Lufitanm.
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APPROVAC.AUDO M: B, P. MESTRE Fr.LUCIJNO
de Santo Mbei to, Jubilado na Sagrada! heolcgia, Regente qmjoy dos Ef

Utdos no Real Convento do Cai mo de Liskoa , òecretarw quejoy de

Capitulo , e da Província , Sócio ao Capitulo Cerai da Ordem,

e [egnnda vez primeiro Definidor da mejma Provinda.

Or ordem de V. Reverendiílima vi , e li attentamente efte

livro cujo titulo he Chronica da nojja Provinciana c. compofta

pelo M R. P. Meftre Fr. Jofeph Pereira de Santa Anna
, Ex-

Provincial, Meftre Jubilado na fagrada Theologia ,
Qualificador

do Santo Officio, e Chronifta delia Província Lufítana : e logo

que o li, cheyo de admiração, e aílbmbro , entrey com equivo-

ca competência aíTaz rigoroía de fe difcernir , íe eíleM.R.P. Mef-

tre compoz efte feu faraoíb livro fallando pela boca de algum An-

jo ou íe algum Anjo efcreveo efte livro, proferindo-o pela boca

cio AL R. P. Meftre : porque na verdade he taõ ajuftada a doçura

da fuá licaÕ com a narrativa da fua Hiftoria ,
que mais parece An-

gélica, q'ue humana; conceito, que de femelhante obra fez admi-

rar áquelle aíTombro da Oratória Grega , quando vio a doçura dos

efcritos de Xenophonte ; e admirado diíle, que ou Xenophonte ef-

crevia fallando pela boca das Mufas , ou que as Mufas fallavaõ

pela boca de Xenophonte; Ex cujus ore melle dulcior fluebat oratio
y

adeo ut vel Xenophon Mufarum ore , vel Mufa ore Xenephontis loqui dice-

retnr. Naõ he muito, que eu aífim o entenda, fe vejo nefte egrégio

livro tal elegância nas palavras , taõ fublimes os conceitos
,
tao

elevado o diícurío, quando a doutrina dos antigos enfinava, que

naõ era acertada a eleição noHiftoriador, que efcrevia hum ele-

vado eílylo na hiftoria, porque o leitor occupado o entendimen-

to com a eleição do conceito, faria com que a memoria fe efque-

ceíTe do propofto aíTumpto: porém efte M. R. P. Meftre naõ fó

deftroe efta antiga opinião, mas avence de tal forte , e com tao

admirável agudeza une o vafto das fuás noticias com o fubido dos

feus conceitos, e o claro do feu eftylo, que recreando o entendi-

mento com o gofto de quem o lê, naõ o diverte nem da matéria,

nem do aíTumpto. Bem fe pode defte livro dizer
,

que : Omnt

lonum defurjum venit
;
pois nelle fe vê o raro do feu entendimen-

to naõ fó profundo , mas fabio , e eloquente ,
como nefta fua

prefente obra fe moftra. Germanando a fua alta fabedona com

a íua profunda eloquência pela fuavidade com que defcorre , e

pela fingular agudeza com que fe explica, excede neftefeu dou-

tiílimo livro aquelles mayores talentos, que a fama publica aífom-

bráraõ o Mundo. A' vifta do que já fe naõ dirá foraõ aftombros na

fubtiieza Lyfias, na agudeza Hepefides, e Cicero na eloquência;

porque todos eftes predicados, e mais perfeiçoens fe moftrao uni-

das e vinculadas, naõ fó na agudeza defte livro, mas nos muitos,

que efte M. R P. Meftre tem compofto , e dado ao prelo ,
podendo

dizer com mais verdade, e gloria, do que lá ditfeOvidio jaclan-

ciofamente :

EJl Deus in nobis , agitante calejctmus tilo :

Imçetus bic [acn? femina mentis hahet. He
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APPKOVAC.AM DO M. R. P. MESTRE Fr. LUIZ ANTÓNIO,
Jubilado na [agrada Theologia , Regente que foy d&s Eftitdos no Real

Convento de Lisboa , Ex-Cufiodio da Província, e delia

Definidor aclual.

I por ordem de V. Reverendiflima o primeiro Tomo da
Chronica de/í a Província, &c. compofto pelo M. R. P. Meftre

Fr.Jofeph Pereira de Santa Anna, Meftre na fagradaTheo-

logia , e na mefma faculdade Doutor pela Univeríldade de Coim-
bra , Ex-Provincial, e Chronifta delia mefma Provincia. Nefta obra

por muitas razoensutiliílima , e como fabem os verfados cm feme-

lhantes empregos, naõ pouco diffiçultoía
,
procura o ardente def-

vélo, e incanfavel zelodoAuthor extrahir do chãos do efqueci-

mento as gloriofas noticias deita Provincia
,
que nelle fepultou o

defcuido. He certo, que a incúria de fe naõ fazerem eternas por

beneficio da eftampa aquellas memorias notáveis, que fó impref-

fas nas dos homens brevemente caducaô, efe defvanecem, foy an-

tigamente no noflb Paiz enfermidade taõ contagiofa, que a pa-

decerão todos : e ainda nós experimentaríamos o feu eftrago , fe o
Author á culta de hum grande eftudo, lhe naõ applicaíle efte fau-

davel antídoto. Naõ falta quem diga
, que faõ as memorias incluí-

das nos Archivos , ou como a luz fechada, que fó patenteando-fe,

alumêa; ou como thefouro enterrado, que fó enriquece defcuber-

to : porque ter dinheiro amoedado fem o fazer correr para o lu-

zimento próprio, he fer pobre, e naõ rico; naõ ufar das luzes

por as confervar efcondidas , he querer viver ás efcuras- Mas fe até

aqui, naõ por falta de talentos , mas fim de refoluçaõ, fe guarda-

rão como luz encerrada , ou como thefouro eícondido nos Archi-

vos aífím domefticos, como alheyos, tantas, e taõ memoráveis no-

ticias defta Provincia , muito a pezar da fua gloria; nefte primei-

ro Tomo da fua Hiftoria Ghronologica principia o Author com a;

naturalidade do génio, e perípicacia do engenho a defcobrillas pa-

ra a utilidade publica, e para gloria particularmente noífa.

Nella deduz os progreíTos defta Provincia, defde o primei-

ro tronco da Religião , e depois de efcrever com diffufaõ grata,

e neceíTaria a Vida do noífo inclyto Proto-Patriarca Santo Elias ,

e de certificar a vinda dos noífos Carmelitas a efte Reyno; con-

tra as viciadas tradiçoens de alguns Authores, defcreve taõ indi-

vidualmente os Conventos daVilla de Moura, e defta Cidade de

Lisboa, que talvez melhor os vejaõ os Leitores neftes efcritos,

que olhando para a fabrica dos mefmos Edifícios. Com a certeza

dos annos da fundação de cada hum nos expõem a íingularidade

de ambos. No Convento de Moura dá noticia dos Religiofos, que

o authorifáraõ fubindo á dignidade Epifcopal, e deícobre outros

virtuoíiílimos , que podendo fervirnos para a imitação, naõ confer-

vavamos delles memoria. Nefte famofo Carmo de Lisboa profe-

gue da mefma forte, e nelle achou circumftancias, que publica-

das mais o authorifaõ. Falia no material defta igreja, e em cada

huma das fuás Capellas averiguou antiguidades taó eftimaveis ,

que



que pode efe pimeiro Tomo fervir de fiel Oráculo para tirar to*
das as duvidas, que em outro tempo fe movéraõ, por faJtarem as
noticias das iníhtuições das Confrarias das mefmas CapeJJas. NaÔ
ha particularidade a refpeito de hum, e outro Convento

,
que fe

nao raça mamteíta em beneficio deita Província
, que fica mais exal-

tada por meyo das muitas excellencias, com que a penna do nof-
fo Chroniíta a remonta

, que por efquecidas naõ eraõ eítimada&
JNa defençaõ de todas eílas noticias, em que Te pôde dizer com
1 limo lib. i. Epiftol. 22 , que naõ ha coufa, que fe defeje apren-
der

, que o Author deixe de enfinar: Nihil ejt , quod dt/cere velis,
quod úledocere non pofjit : e bem fe obferva

, que nao recufou o tra-
balho de revolver huma

, e muitas vezes as Livrarias, e os Car-
tórios para referir com verdade pura as prováveis , como prová-
veis, e as certas, como certas

; pois funda a probabilidade de nu-
mas fó na opinião dos Authores , e a certeza de outras em fide-
dignos monumentos. Conta os fucceííbs com tanta clareza, e dif-
tinçaó, que parece expolíos , nao fó como Eícritor, mas como
teítimunha ocular. Ufa em tudo de eftvlo grave, e elegante, fem.
abufar das leys de Hiíloriador prudente, e fabio. Trata digefta-
mente as matérias fem a nota de demafiadarnente concifo , ou dif-
fuío: he dócil, e tem efficacia no perfuadir para defafiar imita-
dores daquelles Sugeitos

, que defcreve, dignos de imitação. E
fe como adverte o mefmoPlinio, toda a Hiftoria, ainda efcrita
de qualquer modo, fempre recreya a quem a lê: Hiftoria quaquo
modo firtpta deieÚat : a quem naõ deleitará huma Hiftoria, que a
naõ eícreveo de qualquer modo o feu Author, mas fegundo as re-
gras dos ma s Sábios e infignes Meftres, entre os quaes pôde ter
certa a primazia? Eftefingular methodo de efcrever he no Author
taõ natural, que o admiramos da mefma forte praticado nas ou-
tras obras Hiftoricas, com que tem enriquecido osFaílos dos nof-
fos Santos, e authorifado o Catalogo dos noílbs Efcritores: af-
fim o publicaÕ com aílombro, os que leraõ as Vidas dos Atlantes
da Ethiopia

, Elesbaõ, e Ifigenia , ambos Santos da noffa Ordem ; e
a da V. Madre JVfaria Perpetua da Luz, Religiofa do noífo Conven-
to da Eíperança de Beja, da qual fuy também obrigado pela obe-
diência a aceitar o titulo de Cenfor. E quem duvidará, que pe-
lo conimum applaufo, com que foraõ recebidos eftes antecedeu,
tes partos do feu engenho

, que antes do Author emprender ef-
ta nova obra

, que principia nefte primeiro Tomo, que oíFerece,
e fe continuará nos mais, que fe efpera dê á luz, podia dizer o
que já difle o referido Plinio em igual fuccefib lib. 2. cap. 26 : Ne-
que mim mediocriter me ad nova opera tu Lefior hortaris. Finalmente
fe de Homero aífirma Gelio lib. 3. cap. 1

, que pela univerfal efti-
maçaõ

, que fe fazia da elegância , e doçura dos feus efcritos, dií-
putáraõ entre fi algumas Cidades fobre a gloria de o ter por fi-
lho

: juftamente pôde contender efta noíTa Provincia Carmelitana
com a do Rio de janeiro fobre a felicidade de qual he a verdadei-
ra May^ deite Heróe, que pelos feus eícritos merece a mayor ef-
timaçaõ. A do Rio de Janeiro porque Uiq deu o íer de Religiofo,



:

eíla o de Sábio: aquella, porque lhe miniítrou os primeiros ru-
dimentos da Regular Obfervancia , eíla porque o alimentou com
as Sciencias

,
que doutamente profeífa , e com que nella tem fío-

recido no difcurfo de numerofos annos em tantos empregos de
grande credito, que menos faõ os que fe tem feito notórios. E na=
ra concluir de huma vez com o que V. Reverendiííima me manda
digo, que neíla obra, em que hum taõ grande Author empenhou
as forças de feu engenho ajudando-as com as do feu eítudo nao
podia eu achar virgula, que niereceííe cenfura. F. aíEm

, como na-
da contém contra os dogmas da nolla Santa Fé, bons coítumes
leys, ou Conftituições da Ordem; julgo, que V. Reverendiííima
deve nao fó conceder a licença que pede , mas patrocinar eíla
obra

,
para que por meyo da eftampa fe perpetue o nome de taõ

memorável Author, e fe dilatem pelos feculos futuros o credito
deite Reyno , e a honra de toda a noíía Fveligiaõ. Eíte he o meu
parecer. V. ReverendiíTima mandará o que for fervido. Carmo de
Lisboa, 22 de Março de 1744.

Fr, Luiz António*

Fr, F1L1P-



Fr. FIL1TTE T)E SANTA TE%ESJ^
$5\4eftre na fagrada Tteologia , Examinador das

três Ordens ^ldilitares , e Sy nodal do 'Patriarca-

do
9
Trior Troyincial da Ordem de 3sMfá Senhora

do Carmo
s da antiga , e Regular Obferyancia nejles

%eynos deTortugal^ Algaryes , e [eus T>omimos,

Vlítas as approvaçoens dos Reverendos Padres Mef-
três Fr. Luciano de Santo Alberto , e Fr. Luiz An-
tónio , pode o R. P. Meftre Doutor Fr. Joíeph Pe-

reira de Santa Anna, noílo Chronifta , mandar imprimir o
primeiro Tomo daChronica da noíía Provinda de Portugal,

para o qual nos aprefentou a neceíTaria licença do noííb Re-
verendiííimo Padre Geral. Dada nefte noílo Convento do
Carmo de Lisboa, fub noíTo íinal 3 e Seilo , aos 24 de Mar-
ço de 1744 annos.

Fr. Filippe de Santa Terefa , Vrovincial eleito.

Fr. Caetano ào Vencimento, Soeis, e Secretarie da Província.
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DO SANTO OFFICIO.
APPROVJCAM DO M.R..P. MESTRE J 05 EP

da Cofia , do Real Colkgio de Santo Antão da Companhia

de }E$US> Qualificador do Santo Officio , &c.

eminentíssimo, e reverendíssimo senhor.

Or ordem de V. Eminência li o primeiro Tomo da Chronka

dos Carmelitas Calçados , da antiga , e Regular Qbfefvancia , nefles

Reyrios de Portvgal , Algarves , e jeus Domínios
,
que pertende

dar ao prelo o M. R. P. Meílre Fr. Jofeph Pereira de Santa Anna,
Religioíb da meíma Ordem deNoíTa do Carmo, Jubilado na fa-

grada Theologia , e na meíma faculdade Doutor pela Univerfida-

de de Coimbra, Qualificador do Santo Ofiicio , e Chroniíla Geral

da fua Religião, nosReynos, e Domínios de Portugal , e Algar-

ves, &c. E me perfuado
,
que o Principado do grande Elias, que

defde o Carmelo domina já em ambos os Mundos , aílim antigo , co-

mo moderno, tem em Portugal hum Lívio , Príncipe daHiíioria

Portugueza, como o antigo da Romana; porque na nobreza def-

ta Hiítoria fe refpeita tanta niageítade
,
que com goílo receberão

delia leys os mais Chroniftas. O eílylo heo mais culto, e de Cor-
te ; as vozes taõ graves, que fe ouvem, e lem com reverencia;

e toda a obra digna, que lhe dobrem o joelho ainda os Hiíloria-

dores mais illuílres, com o penfamento com que confeíTava vaf-

fallagem á mageílade de Virgílio aqueile por muitos titu!os gran-

de , o Poeta Eltacio : Nec tu divinam z^/Eneida tenta , Sed longe feqtie-

re, & veítígta femper adora. E na verdade, que fendo o grande Pa-

triarca Elias Príncipe de todos os Patriarcas por antiguidade , e

dignidade, íervindo-lhe de throno o elevado do Carmelo, corte-

jado de Príncipes Santos, e Conquiítador de Tyrannos ímpios, e

Profetas falfos ; militando por elle o Ceo , e íubminiílrando-lhe

rayos, para que o eíhondo divulgalTe as vitorias, eo fogo fizef-

íe mais luzidos os triunfos : O Chroniíta das proezas fantas de feus

genuínos Filhos, que obráraó debaixo de íeus giorioíòs eílandar-

tes , veílidos de armas brancas, e defendidos peio impenetrável

efcudo do Efcapulario Mariano, fó podia fer, como he, Hiílo-

riador de eloquência taÕ elevada ,
que igualaíTe a mageílade das

acçoens, com as quaes neíla Monarquia conquiílárao o Ceo, e os

ânimos Portuguezes
,
que nos Régios Conventos, que lhes funda-

rão , erigirão immortaes padroens á fua fama , e á fua gloria : por-

que fó fe devem fiar acçoens mais heróicas, que as de Alexandre,

de quem lhe dê taõ vivas cores, como Apelles, ou lhes levantem
proporcionadas eílatuas, como o celebrado Fidias. Em outros pin-

céis deímaya muito o valor, com que fe emprendéraó , e execu-

tarão, e ficaô de morte cor, as que bufeavaõ immortalidade na

pintura.



pintura. De outras mãos fahem fem proporçaS as eftatuas , è pá-
recém Pigmeos

, os que foraõ Gigantes de defmedida grandeza na
fantidade, e a quem o milagrofo ColoíTo de Rhodes ferviria de pia-
nha para os elevar á gloria, que merecerão. Aífim o entendeo a fem
pre lábia, e fempre prudente Religião do Carmo, e elegeo hum
Chronilta taó déftro na penna,como Apelles no pincel j taõ peri-
to em lavrar eftatuas fagradas , como Fidias nas profanas. E que
bem correfpondeo á expe&açao da Religião, è ainda doMundoj
eíte SabioEfcntor! Pinta ao abrazado Elias, e arde de tal forte
a eloquência

, que refpira fogo. Defcreveo arrebatado em huma
flamante carroça, evay triunfante a Hiítoria ao Capitólio da ma-
yor gloria. Introduz guerreiro ao Marte Portuguez Nuno Alvares,
e^liçaõ enche de medo ainda aos amigos, e caufará em todas as
idades aos inimigos terror. Levanta eítatuas á virtude em tantos
Varoens ílluftres na fantidade, que florecéraõ nefteReyno, e fuás
Conquiftas, e faz, que os Penitentes com huma fanta impiedade pa-
reçaõ ainda derramar fangue taõ copiofo, que lhes corta as pur-
puras

: que os Caftos reípirem fragrâncias entre a candura das aííu-
cenas: que os Pobres de efpirito fe molhem totalmente defpidos
das galas do Mundo, e fó ornados com hábitos fupernaturaes: que
os Obedientes ainda agora pareçaõ moveríe ao mínimo aceno da
vontade dos Prelados, peregrinos na Pátria, que já gozaõ. Em con-
clufaõ, nefta Hiftoria eftao com alma as virtudes todas, e fe ado-
raõ em veras effigies, e vivas eftatuas; e o Author em cada vo-
lume levanta huma ao feu nome, e á fua efclarecida Religião. Pe-
lo que julgo he digniffima efta obra de fe eftampar em laminas
de ouro : e naõ contém couía alguma

, que encontre a pureza da
nofla fanta Fé, e bons coftumes; antes muito, que aviva aFé, e
promove os bons coftumes, nao fó Chriftaos , mas Religiofos. V.
Eminência mandará o que for fervido. Lisboa, no Real Colleeio
de Santo AntaÕ da Companhia deJESUS, 19 deMayo de 1744,

Jofeph da Cofia.

VIfta a informação, pôde ímprimirie o primeiro Tomo
da Chromca do Carmo: Author o P. Meftre Fr. Jofeph

Pereira de Santa Anna : e depois de impreílò , tornara para
fe conferir

, e dar licença, que corra, fem a qual nao cor-
rerá. Lisboa , 19 de Mayo de 1744.

Fr, Rodrigo de Lamafire. Soares, Amaral

tf*** DO
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DO ORDINÁRIO.
APPROVACAM DO M. R. P. MESTRE D. CAET.

de Gonvea , Clérigo Regular da Divina Providencia >
Qua~

lificador do Santo Officio ,
Examinador das iresOrdens

Militares , e Académico da Academia Real, &c.

EXCELLENTISSIMO, E REVERENDÍSSIMO SENHOR.

Or ordem de V.Excellencia vi o primeiro Tomo da Chronka

dos Carmelitas da antiga, e Regular Qbfervau cia neftes Reynosdt

Portugal , Atiarves , e feus Domínios , efcrita pelo M R F.Mc
ftre Fr. Tofeph Pereira de Santa Anna ,

Jubilado na lagrada 1 heolo-

«a, e na mefma faculdade Doutor pela Univeríidade de Coim-

bra Qualificador do Santo Officio , e Chromita da fua Ordem, fafr

ta excellente obra ,
Excellentifiimo Senhor, eftaefcnta com toda

a decência, e com toda a exacçao dignas da matem de que tra-

ta* e fe o nome de feu erudito Author fe tem feito hum dos mais

illuftres na Republica das letras por outras compoíiçoens hifton-

cas , que tem impreíTo ;
por efta confeguirá huma gloria incompa.

ravelmente mayor, que a que adquirio pelas primeiras. Nella ve-

rá o Mundo formadas com todo o primor da arte, e animadas pe-

lo efpelho da verdade as gloriofas Imagens de muitos Varões emi-

nentes em virtudes, em Letras , e em dignidades, de que a pre-

clariílima Religião do Carmo Obfervante foy ferapre nefteReyno

fecundiffima: verá unida a huma valia erudição huma critica tao

fabia, e tao judiciofa, que tudo o que affevera he fundado iobre

documentos de irrefragavel fé, que com incanfavel trabalho^ dei-

cobrio nos íeus Cartórios, e examinou com fevera indagação.

Começa o Author efta Chronica , efcrevendo a Vida do íeu

grande Patriarca Santo Elias, e fundado na authondade dos me-

lhores Efcritores aflim dômefticos, como eftranhos, dá huma breve

noticia preliminar da antiguidade da fua Religião delde o feu glo-

rioliflimo principio, que lhe deu o Santo Profeta, ate o tempo

em que entrou, e fe eílabeleceo neíte Reyno: e nefta Época da

principio á Hiftoria da fua illuftriffima Província ,
referindo em

eftvlo elesante ,
grave, e corrente toda aquella fublime gloria,

com que fe tem illuftrado, e fe tem feito huma das mais nobres

r»artes entre as de que fe compõem o venerável
, e annquiíiimo

coroo do Carmo Obfervante; e tomando fiadores tao certos, e

taci abonados de tudo o que refere ,
que fó a maledicência ,

e a

ignorância, ou a inveja, que naõ refpeitaÕ a verdade, porque anão

conhecem, o poderáô impugnar. ^,. . , n
Parecia injuftiça , que a fi meíma fe fazia a Província do Car-

mo em nao ter efcolhido hum de tantos Filhos beneméritos , e

confummados em todo o género de Literatura, que nella tem tio-
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nefta Cafa ^ Divina Provi-úencu de Clérigos Regulares, 4 de Junho de 1744.

D. Caetano de Gouvea, C. R.

VIfta a informação, póde-fe imprimir o livro de que tra-
ta a Petição, e depois de impreflò torne para fe con-

terir, e dar licença para correr. Lisboa, 5 deJunho de 1744.

D.J. A. L,
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DO PAÇO.
APPROVACJM DO M.R.P.D.JOSEPH BARBOZA

Clérigo Regular da Divma Providencia ,
&c.

SENHOR.
POr ordem de V. Mageftade vi o primeiro Tomo da Chrmica

aZclr^URwlar Obfrvancia defta Província de Portugal,

e imorim.ndo a fuaChronica no annode 1,7» , :nella fe achao em

hum
P
beviffimo Compendio as Vidas do Santo Condeftavel ,

e do

ZimoeSa, diminuta, e muito diftante da obrigação deChro-

nifta Seguiò-fè o Meftre Fr.Jofeph de Lima ,
porém a .ppliccao

ffefD^deraConfultas, o fez mais douto em Cânones ,
e em Mo-

sque em as noticias da fua Religião Ultimamente o Meftre

Fr Manoelde Sá efcreveo as CMernma* Hifimcas do Carnio mu, to

doutas, ecuriofas, mas fem a Chronologia ,
que he admadaHif-

toria , e fem a noticia da Religião emcommum, quehe a primei-

ra obrigação do Hiftoriador de huma Família Religiofa.

Do Rio de Janeiro, quehe o preciofo berço do ouro, veyo

oAuthor, e nelle veyo para efta Província hum fagrado Dióge-

nes" que com a luz do feu eftudo , da fua diligencia , e da fua in-

dagação faz patentes ao Mundo os thefouros da Religião Carme-

fitfna nefteReyno, que tantos annos eft.veraÕ padecendo o def-

cuidÔdoVantigos.que applicados a conquiftarem o Ceo com obras

famas e converterem peccadores com a efficacia das fuás palavras,

e do feu exemplos, nao tiveraõ até agora quem ou agtadecdo

ou zelofo regatafle de hum injufto filenc.o o applaufo, que m-

S. Já o luthor tinha dado repetidas provas do feu eftudo nos

•

1

V
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três volumes de folha, que correm impreflbs das Vidas de Santo
Elesbaõ

, de Santa Ifígenia , e da V.Madre Maria Perpetua da Luz,
Reiigioía Carmelita Obfervante do Convento de Beja , verdadeiro
portento da Graça

, que lhe concedeo favores de taõ alta esfera,
que os naõ lemos mayores: mas agora nomeado Chronifta da fua
Ordem, por huma cafualidade, que devemos chamar myfteriofa,
entrou no confufo chàos dos feus Cartórios a examinar memorias
avultas, e defordenadas, e a compor efte primeiro Tomo da fua
Chronica

, em que faz publica , e dá a ver a feus Irmãos as gran-
dezas, que ignoravaõ, e que pela fua qualidade mereciaõ fer li-

das de todos ha muitos annos : e fó quem eftuda, pode avaliar
efta obra, porque delia conftaõ as dificuldades , quefe vencerão,
os exames, que fe fizeraõ , e que para refolver algumas queftões
pedio a leu Pay Elias a fua fulminante efpada para cortar nòs taó
implexos, que fó com aquelle foccorro fe poderiaõ vencer; pois
até nos Fundadores do Convento de Moura, que he o fagrado So-
lar deita illuftriíTima Família em Portugal, eraó muitas as duvidas,
fendo os primeiros Religiofos, que o povoarão, Portuguezes , ea
quem osMaltezes, que os trouxeraõ comíigo dejerufalem, fize-

rao liberal doação do Edifício , que dizíaõ os Caftelhanos
, que

era fundação de D. AfFonfo de la Cerda ; e falvou do efquecimen-
to com o feu eíhido as memorias de muitos Religiofos iníignes em
virtudes, que mal fe confervavaõ na confuta duração das tradi-.

çoens.

Verá V. Mageftade a fundação do Real Convento defta Cor-
te, em que feu nono Avô o Santo, e valeroíiífimo Condeftavel
D. Nuno Alvares Pereira fez huma perdurável demonftraçaõ da fua

piiffima generoíidade, naõ perdoando a gaftos, nem a defpezas,
porque nelle levantava á pofteridade hum padraó eterno do feu
amor para com a Senhora do Carmo. Aqui lerá V. Mageftade me-
morias daquella honra de Portugal

,
que tendo-lhe eferito a Vida

grande numero de Authores, ignorarão muita parte das que efere-

ve o Meftre Fr. Jofeph Pereira, como taõ algumas Cartas copia-

das dos originaes : as finezas, que mereceo ás PeíToas Reaes ; afo-
lemnillima Trasladação das íuas veneráveis cinzas , e a devoção ,

que com elle tinha o Povo de Lisboa nas ProciíToens , e nos Votos,
que lhe fazia á fua fepultura, o que tudo padeceo hum total efque-

cimento no governo de Caftella. Tudo mereceo pela frequência

dos feus milagres, de que mais de duzentos fe copiarão do origi-

nal de Gomes Annes, que fe conferva no Cartório do Carmo, e
que o Senhor Rey D. Joaõ IV eftimou tanto, que mandou tirar hu-
ma copia ; naõ íe fabe fe para a Torre do Tombo , fe para o Ar-
chivo da Sereniffima Cata de Bragança.

Aqui fe verá confervado o Sceptro
,
que EIRey Joaõ o I de

Caftella deixou por defpojo na memorável batalha da Aljubarro-

ta , com o qual encoftado ao hombro efquerdo em a noite de Na-
tal , e em dia de Reys canta hum Diácono no Púlpito folemne-

mente ao Povo os Evangelhos da Genealogia de Chrifto , deferita

por S. Mattheus, e por S, Lucas; e cujo ufo encomenda EIRey,
que
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que fe nao perca, para fe renovar com a fuavifta a grande mercê,

que fez a efte Reyno o Senhor dos Exércitos , dando-lhe por meyo

daquella batalha a liberdade commua, que já fe podia chorar co-

mo perdida.

Tudo, Senhor, o que o Author trata nefte primeiro Tomo
daChronica do Carmo Portuguez, que he hum como preliminar

dos que fe haõ de feguir , eftá efcrito com verdade , clareza , e

elegância: o que parece impoílivel confiderado o pouco tempo,

que ha, que fe lhe encomendou efta obra: mas tudo venceo fe-

lizmente o promptiílimo engenho do Author, que em tudo fe con-

forma com as Leys deV. Mageftade, que mandará o que for fer-

vido. Lisboa , neíla Cafa de Nofla Senhora da Divina Providen-

cia de Clérigos Regulares, 2 de Julho de 1745*

D. Jofeph Barboza , C. R.

QUe fe poíla imprimir, viílas as licenças do Santo Offi-

cio, e Ordinário, e depois de imprelTo tornará á Me-
fa para fe conferir , e taxar , e dar licença para que

corra; e fem ifíò naõ correra. Lisboa, 3 dejulho de 1745»

Pereira. Vaz de Carvalho. Almeida. Carvalho. Cu(lro%

ífto eftar conforme com o original , pode correr. Lif-

boa, 17 de Dezembro de 1745»

Fr. Rodrigo de Alencaflre. Sylva. Abreu. Amaral.

Almada. Trigoz*o*

Ifto eftar conforme com o íeu original, pôde correr.

Lisboa , 29 de Dezembro de 1745.

D.Jpfeph, A*L*

1

Ue pofla correr , e taxaõ efte livro em papel, em dous

mil reis. Lisboa, 7 deJaneiro de 1746.

Vaz, de Carvalho. Cofta, Carvalho.

INDEX



I D
DAS PARTES , E CAPÍTULOS

deite Tomo Primeiro.

O 3\£umero mo/Ira a "Pagina,

PARTE I.
Da origem da nofla fagrada Religião, e da fua entrada

neíte Reyno,

APITULO I. Da gkriofa Pátria , authorizaâes Progenitores*
e jaujto nafamento do grande Proto-Patrtarca Elias. Da-fe
noticia da vida folitaria, que abraçou nos /eus primeiros an-
nos. Pagma i.

s j t

CAP. II Reprehende ao Rey Acab por caufa da idolatria. Retira-Çe pa-
ra Corrente de Camh

, onde mfiruhio muitos difcipulos , até que por
mandado de Deos voltou para a Cidade de Sarepta, pag. 1 i.CAP, 111. He hofpedado na ca(a de huma Viuva da Cidade de Sarepta,

r a o m? b prtentofa maravilha
, pag. 18.CAI

.
IV hncontra-fejom Abdias: e depois com o Rey Acab. Com ef-

te apita a celebração do Sacrifício no Monte Carmelo. Manda dar mor-
te aos Profetas falfos, e vê kvantarfe do mar huma mjíieriofa nu-vem

, pag 23.
JJ J

CAP. V. Da jornada que Elias fez atéfe esconder em huma gruta do

CAP VI D 'r^ S
fnh°r

° ™fi"*Ív**l°'
í'i- r ir

Jt mdtVídu^ noticia do Monte Carmelo, que o grandeLhas efcolheo para nelle lançar as primeiras pedras do myfíico Edifi-
Cio da nofja amiquiffima Religião

, pag. 35.

' J

CAP. VII. Da mjufia morte de Naboih,e do merecido caftieo , que Elias
vaticinou ao impto Acab, pag. 42.

*

CA
,

P'/n }'
D
r

Ínjf° Procedmento ^ElRey Ochozias , e do merecia,
cajtigo dos feus dons Capttaens. Da-fe noticia da morte defie ímpio Mo-nana, e da vida Reltgioja, que abraçou o [m terce.ro Capitão, cha-mado Abdias, pag 53. ,

t *

CA
p

l

^vPf-
ohíervancia Aguiar, e maravilho/o rapto do noffo Santo

rroto Patriarca, pag. 58. **,.- m
CA

Í'£:
D

°
Par

ffj
7trUaU mde EVm vive: e da efpeciahdade dos

cultos
,

que antes de morrer gofa na terra. Da-fe noticia das acçoensmemoráveis que tem obrado, e das formas em que peífoalment tem
«PPtrec-Jo depois do feu maravilhoso rapto

, pag!65 .

*
caj. Al. Ue alguns admiráveis prodígios de Santo Elias: e do fuperior

gativa de Precurfor, e emprego de Apoflolo
, para defender a Igreja



iM
daí horrores impiedade: do Anti-Chrifto. Dt-femttCtadfJltmmig*,

e dos triunfos de Elias, que {fegundo os vaticínios da Sagrada Ejcn-

ura) í imitação do nofjo Redemptor , lhe ha de facnficar a vida,e

O^^tM^ce^ dos Prelados priores da Ordem,

continuada, depois do rapto de noffo grande Patriarca por Santo tu} eo

e outros primitivos Carmelitas da Ley Efcrita e da Graça, pag .00.

TAP XIV Do primeiro Carmelita, que fe afirma haver entrado em

Portugal, e do que fe conta ,
que com tile acontecera na Cidade de

CAp
r

XV
?
dI' Probabilidade ,

que U acerca de alguns primitivos Car-

melitas ', que entrarão nefte Reyno , e de outros
,

que Je prezume ha-

verem paffado as fuás Conquijias ,
pag. n 1.

CA? XVI De outros Monges ,
que vierao a edt Reyno no quarto fecu-

CARXVII.
1^ Carmelitas da antiga, e Regular Obfervanáa ,jue

com certeza entrara em Portugal, e na Villa de Moura refiâirao ate

fe lhes fundar o Convento ,
que de prefente exijte, pag. 124.

PARTE II.

Do noffb famoíb Convento de Moura, primeiro defta

Província.

CAPITULO I. Da-íe breve noticia da Villa de Moura. CMoflrã*

rea verdade kerca dos Fundadores, e dos Religiofos, primeiros ha-

CAíte^?

£

ne^lffundar o Convento naquelle>
tio, onde ja havia huma Ermida, da qual fe da notuia pag^

CAP III. Dalgreja, e de tudo o mais, que pertence a efie facroEdi-

ficio, pag. 144.

§. I. Da Capella Mór ,
pag. 145

•

I' IV Das féis Capellas da parte da EpiftoU, pag. 15».

1* V. Da porta principal, Sacriftia, e Torre, P*g. iH:

CAP IV Dograndiojo Edifício do Convento , e fuás Officinas, pag. 168.

§. I. Da Portaria, Clauftro, e Dormitórios, pag. 169.

« II. Do Adro, e Cerca, pag. 172.

CAP. V. Das fuás rendas, e Conceffoens Reaes, pag. 179.

CAPl VI. Das milagrofas Imagens, que efte Convento teve, t de prc>

Cante conferva na fua hreia, pag. 186.

<; { Dl Zeranda Imagem do Senhor JESUdos Agomzados ,
triz,-

da daquelle Comento para o Carmo de Lisboa, pag. 186.

« II Da íoberana Imagem do Senhor JESU dos:
Pa/w, pag. 19*.

I" III. Da Santa Imafem de no(fa tfíj. e Senhora do Carmo, fM efia

S '

na Capella dos Confrade? do fagradoEfcafulauo^ ^fc
S IV Da milagrofa Imagem da Sanufftma Ave< de JESU Cbrtjto,

§-

Myda Mífjt Deos, e ProteSora de «ojja Ordem,a Senhora San-

ta Ama, pag. 200.
*'

<



«w ftM <& JSetóíw <fe L„*, « Fe/e attribuem as mais portei
tofas maravilhas

, pag. 20$.
r J

I' vrr
D* Pl*uflvèlIm*gw ào gloriofo S.CMartinh*, pag. 220.

r A P• vrr »V Í ^%*<" Particular do Convento, pag. 221.

£ De
j
al^mf Relî fo^ll^res em virtudes , wfignes nas Scien-cias e condecorados com dignidades, os quaes pertencem ao Conventoae Moura, e ftorecérao defde o anno de 1250, aU noa, Daa 22 ,

§• I. ^«r^, D. Fr.^ M^V* delvelos, B%1 tfg^E
e Lamego

, pag. 223. ?

I" ííf ^n ^y ^ F^ Douíor Fr
' Aff9»$> ^belho, pag. 2 2*.

exmÒ)'ACA
mm fT°jm H^os filhos do mefmo Convento, queextíUrao defde o anno de 1400, „/ , <fc , 500 pag< „- > *

§. I. /^ í%ír^ Padre Doutor Fr. João Gallo) pag . ,7ç.
"

S. IL Do demérito Padre Doutor Fr. Afonfo de 'cHatos
, pag. 236.

|.
III. ^ memorável Padre Doutor Br, Diogo Rapozo

, pag. ?,»

í V D?TnTffmK' %°mr Fr'Amã da M«dre de fig p|!" 24Q;

;
^Wuftnjfino D. Fr. Martinho de Soto-Mayor , £W £r £

RoZa,
e

pl
r^ âofBLes vindos de

CA
^'J

X
: ?°

Fmravd Fr
'
Ant°™ * Deos

, /rtó da vida aÚiva 1

Ck
»l?ri„

D°'

r^/fT ?• &•*"»"$<» Soares de Filhegas, Doutor

« />»** ^»„rfe Ayírt,, e /(lwAíw Pregador, Eftmkr, e Confe-

ri™ íí7df
h
j:/riJ!mo R$ Lm*fá *'!> d° èr*o%.ro, e Legado Apoftohco para a Ethiopia

, pag. 262.
§

- mi:%7iwmH°s Mfit **»^ -*> •*«*»

«

§
'
l

l«,
P
JmJZ!7

nufd
r
ade

j V- nefia oe(afiai teve a Ethiopia, deque ot Bulirfmos B.fpos do Cayro levaffem também oempreJdeLe-

ST 1 !
f f Fe

-f
rodu

r
z"> ' P-rtido dos Se.fmatieos nefte vaf.

lízí?aZii;:i;
nde a L^cu d

° ~* *&». *&* k
§. III. Concluem fe as noticias do nofjo Wufiriffimo Bifpo , pag 270

PARTE III.
Da fundação, e Fundador do Real Convento do Carmo ~

de Lisboa.

C A
pWmml pa|.1f

*

'

qal occom
° t*< fif*»^*em

CAP. II. Do invmHe,hM« Alvares Pereira
, fegundo Condef.

tavel

1

1
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I

:

tavel de Portugal, Conde de Ourém , de> Arrayohs ,
e de Barcellos,

Fundador do Real Convento do Carmo de Lifboa, pag. 287.

§. I. Regia afcendencia, Progenitores, Patna, nafcimento, e educação

do V.D.Nuno Ahares pereira, pag. 288,
'

§. II. Primeira occupaçao honorifica, que teve no Paço ,
[eu de/pojono,

e dependência ,
pag. 290.

§ III. Primeiras acçoens de valor, e de prudência ,
pag. 293.

§ IV Nomeado Governador das Armas da Província do Alem-tejo , elege

companheiros, e ordena huma particular bandeira para levar á guer-

ra, Dag 297.
,

- rr . ,7

CAP. III. Das hemcidades ,
que obrou na campanha, e fora delia, em

desempenho de [eus empregos ,
pag. 299.

§ I Parte para o Alem-tejo, e depois devanas acçoens glonofas, ven-

ce a batalha do fito chamado dos Atoleiros, pag 299.

§. II. Vence dificuldades , recufa mtereffes , e põem em fugida a dous

Capitaens [eus contrários ,
pag. 2.03.

^

S III. /»*//»«/« Gm™/, ?«e o **/mv* /wr* i//»£«r a paixão d hl-

Rey Vence, e faqma a Viíla de Almada. Paffa intrépido por entre

osimmieos: e toma com induftria a Vil!a, eCa/ielio de Portel, pag. 306.

S IV. Nomeado ém Coimbra Conde/lavei deães Reynos, e Mordomo mor

d'ElRey, vay por Jeu mandado i Cidade do Porto. Emprende a ro-

maria de Santiago. Sogeita de caminho algumas Vúhs, e Cafiellos.

Volta para o Alem-tejo a prevemrfe contra o inimigo, pag. 310.

€ V. Vence a famofa batalha de Aljubarrota, pag. 312.

§ VI Aceita comfingularUaâe o premio, que EIRey lhe da. Feito Con-

de 'de Ourem , paffa ao Alem-tejo, e depois a Caftella, a demandar o

CAP^IV.
1]

Dos
g
'uVimos progreffos militares, e políticos do Condefiavel,

até dar principio á fundação defte Real Convento, pag. 319.

§. I. Da infigne batalha ,
que maravilhosamente vemeo, e de outras vi-

torias* que confeouio na entrada de Caftella, pag. 319.

§. II. Depois de nomeado Conde de Barcellos executa algumas virtudes

moraes, pag. 323. . ,
, ru .

§. III. Acção a mais illuftre da fua génerofidade , da qual refultou o de-

clararfe queixofo , e logo fatisfeito ,
pag. 326. ,,..., ,

§. IV. Entrou em Caftella, e fem declinar da fua antiga felicidade ,
vol-

tou triunfante, pag. 329.

fi V Acode, como obrigação mais precifa, as hoflihdades feitas na Bei-

ra- e depois regeita hum cargo honorifico. Affide as Exéquias de fua

filha Dona Brites Pereira, efe difpoem a deixar o Mundo pag. 3 3 3.

« VI Vay a amamfia de Ceuta, e fe reftitue á Pátria viãonofo pag. 337.

CAR V. De algumas difpofçoens precifas para e erigir, e depois habi-

tar o Convento do Carmo de Lisboa, pag. 341.

§. I. Compra o Senhor Condeftavel o chão para nelle fundar o Conven-

to, pag, 34 1 -

& II. Pede a< licenças neceffanas, pag. 34?- r *,,,

| III Dà principio í fundação, e depois de algum trabalho, Je effeitua

i if%tS^l)%us *n***m ******



maios para affiftirem no Convénio de Lisboa, pm; u*;

com eUes de companhia feu Cigano Geral
, pa g. „ ,

pedafZÍr ^ de mira, e manda hof-

tr a?i vr
dfLL £ado a Latere cheim â Co™, gag. 254.

r™ :\
Dafimeira àoaçat-, que o Senhor Condejtavd fez a efte íeUCmventtr, de mimos Uns Jeus\ huns herdados < outrlalqZ^

§
* \ÈoTlV̂ l

SCrltUm PMCa deD0aía"> Q ^trimonlo do Con-

§< fáí 9Á íétt*
mta ~ pofe dos km doados

> e <&•
CALVIL

a
aí
t
mkia de David Ne&ro

>
do Pd ***** vezes faU

Zl?:f
eS

:
SC

r

rtt

°c

S >

u
edVUlpaS

> £*~* ™<r* a Coroa de

JíTuTV/f J
S

confcaiem os be™ > m o Senhor Conde/lavei

rAP^vm TU
r

d00U a #< feu C°m>ento
, pag. 363.

r>n }j r° deVÍd0 ÁC°roa
>
'**"& declm »a primeira doa-ção e do modo, com que em attençao ao Senhor Condeítavel , EIRey

IKl a *i
mt
'f

a d
° qm dep0ÍS da mfma é°*f* ^onteceo çoha gUitwa da Alçaiâaria

, pag. 370,
§

* \h^
a
A°

C€fah qm h°UZ ?ara ° ]°ro > *ut Paiára" os Moinhos
, e aze-nhãs das terras, que poffuimos no termo da Mia de Almada , pag. 2 7 ti

§. II. Como EIRey D. Joaol, por modo de efmola feita a efieConlenU™*ttençao ao Senhor Condeftavel . nos abfolveo daquelle foro, auelhe pagávamos
, pag. 575.

2
- ^

§ ' « f,l^
o Senhor Condeftavel a caufa, porque foy mlh a doação,

ZJ fl
C
,

mvmu f<* àa r«a Stumta da Akaidaiú , e „ revoga pornova EJcritura
, pag. 577.

& r
CK

lh
lX
r
B
A°a

hm
!' qm $e Convento ficou poffuinâo por mercê do Se-nhcrCondeflavel e por confirmação da Soja Se Apoftolu a

, pag ,70
5"Í> nnda%

3 qm P°r f*PPto* ào grande Conáeftavel, deraa efte Convento os Senhores D. Afonfo , eD. Fernando feus Nem:
e do que aconteceo depois que nos forao concedidas, paz. 28c

§. l'^rcedo Marquez de Villaviçofa D. Fernando f que depois foyDuque de Bragança, pag. 385.
f }J

§. II ^Mercês dotJMarquezdeValençaD.Afonfo, pag. 587
§. 111. Depois da morte do Marquez de Valença

, fica o Duque D Fer-nanâo obrigado a nos fazer a mercê da renda que elle nos dava, pag. 39o
§. IV. EIRey D João II no tempo que poffuio as rendas da Cafa de Bral

%Z}aTa
á

,^i;^
COnVmt0 * **** o pagamento, que

§. V. Vencidas algumas contrariedades, ficou o Convento de Lisboa e(ía~Meado na pofe daquella renda
,
pag. 396.

Ill fl' fl °T
a rmda

'Jf m ften$™ «o mefmo Senhor Condefta-vel foy para fempre concedida a efte Convento , na Paroquial frreu de

rxvfnt ™ dãS Cãndêas de Sacavm
y P^g 398.

L nekefL cT T ^ f
virtu0^ &#» Conáeftavel fe reco-

iZhTtn
f Gm*nto:> e do que obrou antes de receber o no/To Canta

- -naoito, pag.402. ****# % ç,^ j^jjJ



CAP XIII Vas devidas attençoéns, que no frimtiro CapittfloPrcvw-

ãaUãa PtoLaafe ujaral com o nojjo drgmfrnM orno : e da
ciaiúejt-a iroyi i j

Convento í nojja Ordem, pag.+cb.CA?KSÍ^ Co»M*ve(U na «offaQrdem,

da fhm M hino, que vefiio; e de algumas acçoens g mofas ,
que

lo como acceffmial í mal renuncia ,
que fez ao feculo .

pag.
4; f •

CAP. XV' VaseZplariffimas ™*«<"s
• V<S*««mmte exe"ított

°^
«travei Nuno de Santa eJUaria, pag-42J -

, „ J „

CAP XVI De outras Jmgulares v.rtudes do mefmo Santo Varão efpe.

ríahnene d grande aL ,
que Uve a Deos, e í punffma V.rgem

MARIA éa-Se noticia da muita car.dade ,
quejempu ufiu com o

frt.lío, e de algumas acçoens particulares, em que nitrou o íxtre-

CA? ™f™ptâ« *$?>*%* Vmrawl N"m de SmU

Maria em jua vida doou folemnemente a eftefeu Convento, pag 445 •

CAP XVÍII. Das vitimas acçoens memoráveis do mefmo Servo deDeos

Da fe noticia dofeufeltce tranfito, e das particular,dades do feuFu-

CATxiXvimao de Santidade, que o Venerável Nuno de Santa

Marta adqturio no Mundo; do culto que teve nefieReyno e das u-

petidas feftas, que os moradores de Ltsboa, e feu Termo, lhe /mm*.

CA^TaVasDfçtdas venerandas Reliqutas do Conde Santo Pa-

râofiu Tumulo, aã que eflefoy collocado no Presbyter.o. Defcreve-

. fe omelmoTumulo. DÍ-fe noticia de alguns retratos efpmaes defieSer-

vo de Deos : e Je mamfejiaõ alguns dejpojos feus ,
quefe guardao nej-

te Convento, efpecialmente huma Carta fua com <>repofia, pag. 47L

CAP xll Dos muitos, e grandes múagres ,
que Deos N. Senhor tem

obrado por interceffao do Venerável Nuno de Santa Mana ,
depts da

$. tpZlZVql^por interceffao do Santo Condenável refufciU.

« \\ bVvarfas
6

appariçoens do Santo Conde/lavei a algumas peffoas: e

§ "

de ouZTqueporfaíinterceJjaí forao tivres do Demónio , que asator-

§ wXteltLTie males nos olhos, quede Deos N. Senhor alcan-

çáraó faude por interceffao do Santo Condejiabre, pag. 496

S IV, Dos enfermos de ar, tolhidos, e de outros males na cabeça, que

por interceL do Santo Condeâabre alcançarão de Deos faude, pag ,04

s f Dos furdos, e mudos, e enfermos de males na garganta, e pefco)

*'
ço, quede Deos alcançírao faude, por wterce(fao ,

e rogos do Santo

. y{"D^fenf\rít de moleftias graves no peito, eftomago e coraçaí,

§<
que prin/erceffaó do mefmo Santo Condefiavel receberão faude, pag. , .9

S VII Remedia o Senhor por Jua interceffao queixas gravtffimas de bra-

ços de coitas, de ventre, e de hidropefta, pag. 5:4.

§ Vní Jcançà do mefmo Senhor faude para vários enfermos de Mu-

ras, ciáticas, almorroidas , e de pedra pag.s*»-

§. IX. Remedia, por mercê de Deos, enferm.dades de {ernas, e P'<VWH
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PARTE IV.
Do noflo famofo Carmo de Lisboa no eftado prefente.
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rave! graça
t chamada Sabbauna

, ?«í 4 «ffe* **ri/ff»« tóM
ÍSIV ' r̂ ° °S^m * «W* TrindadfparaTZ

CAP V D^ ' #**'%»>. cmo&nftms, pag. 6:4
M* *>Mn Santa ANtlA , e ao giorwfo S.Joaquim vlfe'
sZad,

n
n"

Irm"™<> WJvJaos L/Js Saltos edehuZ
TAP VU n '' ?'" "" meí"x> c«P<:llo eftá fepultada , pie. 6,8

ti P4(,u
U:

'
d" m"Sa CWf«í, P* «U>fe infle

CAc~6D,>
Aurí

C"pe
il
a
t°
Uf° do Crt>z»"' **"* da En-

"K/pag ój ^"/( ""*'* *««««**«•**,»««*.

^ftrow t*^r
,t

lma
§
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S, pag. 664
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'
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CA
f'3 /£""?« C"pel!a

^ l™ de^ a t°rla d° Ckufin correm i {a-ci ate ofimdefla nave Septentrional
, pag. 670.

'

dalJaZl
Chamad%"^l»>ente de N. Senhora do Soccorro: *aa irmandade, que nella exifle, pag. 670.

f frí n T l

t
do &**& Sm"> António, pag.é?..

S. 1U, /?« C^tKfi, de Santa Luzia Krgem,e Martyr , pag. 674.

«.IV. Ca-
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Çv£8%3kM mclyta Doutora, Virgem, e Martyr Santa Ca-

s.
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CA?'ItDa ^nefaCapella Mamai ia parte da Epifiola ,
dedU

cadaaNSeLa da Piedade. Da-fe noticia da florente Irmandade,

C^tottZ^c^Tda mefma parte, dedicadaaN.

««*% SVMÚl»#m, e da particular devoção, que todos lhe

ChT±V%li% Capellas iguais , J* ««•«» i /i« fw ^ »*w

§ "

Santo El Lo Émperador da Ethiopia , e Santa lfigema Prmceza da

Null Da-le noticia da Venerável Congregação, que osferve pag.yzS

i, II Da CapelUdonoffoinclyto Doutor, Virgem, e Martyr Santo An-.

« fa 'na
8
clrllia de Ncfía Senhora da Vida, pag. 737.

I IV E* Capeta dl Príncipe d»s Apoftohs S.Pedro, e da Irmandade,

S.
T&lS^aii da nojja Doutora MyHica Santa Tere-

§ Ç^fcJpSiT.lfmandade de nofa extática Virgem Santa Ma-

CAP
J
XVl

Ba
DfaV«Zfp^ticularidades da Igreja, e de vários Epi-

C
%YdasSJtL, qneficao fira daordem das Capella^^

CAP XVII Da Sacrtfiia, e do quenella (e contem. Da-Je noticia da

càwm^O^lrt^atVlas Sepulturas memoráveis de

re»«"<f do CUtiJlro, pag. 769.

§ I Do Capitulo dos Bifpos ,
pag. 7&9-

K II. Do Capitulo do Refeitório, pag. 772-
.

1"
III. £><* Capella da Venerável Ordem terceira

,
pag-W

•_

4, , í <to /r»5w * fe^^ Bjcapulano, pag. 7 77-
§> y ^
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§. V. Do Capitulo velho , chamado aBualmènU , Capella do Senhordos Agonizados, pag. 779 . K
0r

§. Vi Da Capella do Senhor com a Cruz h cofias, hoje intitulada de
riX tt?£Í

e do Santo Chrifto do Canto, pag. 781.

À ? Jn/J00? " alí0
> dormitórios, Livraria , habitação

ao tanto Undeftavel, e mais partes notáveis defte Convento, Da-fe
Jinalmente a razão porque fe denomínaReal

, pag. 783

PROTESTAÇÃO
DOAUTHOR.

Eclaramos, que naõ he do nofíò intento
dizer nos feguintes efcritos coufa, que naõ

fique íogeita á cenfura, e correcção da Santa
Sé Apoftolica. E porque damos as denomina-
çoens de Veneráveis, Beatos, e Santos a mui-
tos Servos deDeos, cuja Santidade ainda naõ
he definida pela Igreja, mas fó eftimada como
indubiravel na conftante opinião dos Fieis , de-
vemos advertir aos Leitores

, que femelhantes
titulos naõ excedem da razaõ de humanos elo-
gios, na mefma forma, que os Decretos, eEx-
plicaçoens do BeatiflGmo Padre Urbano VIII,
os permittem.

Fr.Jofeph Pereira de Santa Anna*

CHRO





CARMELITAS,
DA ANTIGA, E REGULAR OBSERVÂNCIA

nosReynos de Portugal, Algarves, e feus Dom

JL l\ £\ 1. jtt 1.
Da origem de noífa Sagrada ReíigíaÔ , e da fuá entrada

nefte Reyno.

c u
Dagleriofa Pátria, authmzados Progenitores , e fanjlo nafcimmto

* grame Proto-Patriarca Elias.
"

Da-fi noticia da vida fo-
Marta

, que abraçou nos feus primeiros annos.

Screveremos a Chronica da
noíTa memorável Província de Por-
tugal , Algarves, e feus Dominios,
legitimo, e fecundo ramo da anti-

quíííima arvore da vida Refigiofa,
me fem extrair do eminente Car- Re%í£ó

meio as íuas profundas , e reforça-
Carm°*

das raizes
, de maneira fe eírendeo

pelo vàltiflímo âmbito do Univerfo , que triunfante das in-
clemências do tempo , dura na Afia

s reoafce por entre os

abrolhos



;. •:

.

sua extenção

Santo Elias.

2 Chronlcados Carmelitas

abrolhos da infidilidade na Africa,, floreee com admiração

entre as melhores, e mais refpeitadas producçoes Regulares

na Europa; e ate nas incultas afperezas do centro, e con-

fins da America maravilhofameme frutifica. Plantada pois

pelo grande Profeta, e Príncipe de todos os Onentaes e

Occidentaes Patriarcas , o portentofo Elias ; e cuidador

mente regada pelo feu verdadeiro filho (juntamente com

eíle reconhecido pay dos Carmelitas ) Santo Elifeo ;
tanto

foy o incremento ,
que nas fertilidades daquelle iMonte ad-

qnjri ,
que em poucos íeculos povoou de Santos o Ceo >

; e encheo de Varoens iníignes nas letras, e nas virtudes a

terra.
'

. ... ,

2 Nefta felicidade tiveraõ grande parte os dilatados

domínios da Coroa Porcugueza; porque foy o meímo che-

gar aos feus deiiciofos Elvfios a florente Vara do fagrado

Infíitutò Carmelitano ,
que radicarfe nelles , e eftenderfe

mais , que nenhum outro pelas fuás innumeraveis Con-

quiftas. Em todos íaó os Rehgiofos de Noíía Senhora do

Carmo igualmente bem aceitos, e reverenciados. A ado-

pção de verdadeiros Filhos da May de Deos lhes concilia as

voluntárias genuflexoens , com que os Fieis íantamente os

refpeitao: bem, que os doces frutos de doutrinas Gaihoh-

cas, que elles produzem, como arvores myfticas ,
em mais

quantidade, que as vegetantes , os acreditaÕ effícazes an-

tídotos contra o veneno dos vícios, e da melhor vida das

almas faudaveis inftrumentos.
>

3 Antes, porém, que proíigamos a diíhnguir as no-

res, e a feparar os frutos do excellenteRamo, quedaPa-

leíiina fe tranfportou para reproduzir em Portugal
,
he con-

veniente, que fera prevertermos a boa ordem, que íe guar-

da" em íéméíhántes eferitos , fixos os- olhos nos melhores

exemplares, demos de toda a Arvore huma particular, e

prévia notícia , deferevendo-lhe a antiguidade do tronco ,

ate que das raízes lhe deícubramos as, ultimas extremida-

des. Trataremos (fem prolixidade) primeiro de noí o egré-

gio Santo Patriarca Elias; e depois, com a pofíivel excea-

faÓ, individuaremos os memoráveis progreilos deita Pro-

víncia : heroyco attumpto de huma Hiftona , que por glo-

riofá, e útil á Religião, ádà^ muy antigo tempo a íohci-

tao



Tomol. Parte I. ?
taõ* os^Domefticos

, e ate os eítranhos quafi impacientes a
eíperao. r

- í tv
.
C^tava^fe tres mil fetenta e três tonos da crea-

çao do Mundo, que (conforme a computação dos mais ve-
rídicos Authores

) vinhaô a fer novecentos e oitenta antes
do felice, e faufto naícimento de noíTo amabilliííimo Re-
demptor

,
quando na terra appareceo o inimitável zelador

da honra de Deos Santo Elias. Deu-fe a ver, e a conhecer
como hum flamante rayo, participado da inacceííiveí luz do
Alciiiimo, para irraparavelmente confumir, e íem reíiílen-
cia anmquilar os íoberbos edifícios da Idolatria

, que eri-
gidos pelo poder, e empenho dos perveríos Reys de If-
rael, ferviao naõ fô de abominação aos cultores da verda-
deira Ley, mas atè aos ignorantes delia occaíionavao efcan-
cialo.

5 Nem a impiedade dos AíTyrios tenazes em vene-
rar as famofas Cidades do feu Império, nem a cegeira dos
Ferias renitentes em dar culto a tantos mentidos- Deofes,
quantos erao os Adros do Firmamento, fe reconheciao de-
iJÍtos tao aggravantes, como os dos Ifraelitas : por quanto
inclinados as torpes figuras de diferentes aves , ferpentes ,e outros an.maes immundos

, padeciao a infâmia de ferem
fobre Gentios

, aportaras da fua bem recebida , e fempre

t™2%W'g,a°- Prevalecia6 finalmente na Paleftina os
ritos dos Sydomos , dos Tyrios as ceremonias ; e por naÕ
d.fpenfarem nefta malícia , atè da reprovada Negromancia
erao os^ Iíraelitas ou Miniftros , ou íequazes. Na mavor
intenfao de tantos abufos

, fe divifou o efclarecido EÍias
para igua mente defiruir as trevas da infidelidade, e dar ef-
forço á obfervanca da Ley; que pois do fogo participava
as melhores qualidades

, he certo, que o dementai aomef-mo tempo endurece o barro , e derrete a cera.
6 Thesbis

, pequena Cidade da RegiaÔ de Galaad,

alem doJordão , nos confins da Arábia. Pertencia acsTri-
bus de Gad, e Manafles: e por fer habitação própria dos

ÍT nt
S

r
S T ° S "frW™ privilégios da immuni-

dade De forte lhe agradeceo Elias o beneficio de lhe ad-
mimitrar o primeiro berço , que para lhe eternizar a memo-

A z ria

Anno do

Mundo,

3°73
Antes de

i-bviflo.

980.

Appareceo no
Mundo.

Idolatrias dâ
Paleíiica,

P.i?r?a de san ,

to Elias.

1



Clironica dos Carmelitas

Si;,!

,'
i

„a do nome , deixados os illuftres appellidos de feus Re-

mos alcendentes , íe chamou lhesbita.
8

7 Entre os feus mais lindados habitantes ,
muito Te

diftineui. hum illuftre Cidadão , de todos bem aceito, e

«fpeftado , naõ menos pelo brazaó da lua herdada nobre-

za que pelo merecimento de fuás adquiridas virtudes. Era
za, que Fc „ozav a no Sacerdócio (como os feus

scuPiySobac. o feu nome Sobac , e gozava no «u
> M

esreaios afcendentes a graduação dos Levitas. Mas
;

n.o

Xftante haverfe naquellas terras introduzido a pravidade da

"dolatria, e prevalecer aaualmente em Thesb.s o fequito

dos feu cnltores ; fempre Sobac perfeverou conftame na

obfe vancia da verdadeira Ley. Vendo que nao podia li

occuparle nos louváveis exercícios de lua devoção ,
e pie-

S, vif.tava frequentemente a Corte= dejerulakm on-

de nèm os coftumes dos moradores eftavao ainda tao de-

p avados , nem eraõ totalmente admictidas, as illufoens Gen-

tílicas. No Templo , com fingular edificação dos circun

ftan es, orava: entanto na prefença de Deos fe enternecia,

one todos utilizava com as vozes, c com o exemplo
q

8 Efte concerto de vida , e boa harmonia de co-

ftumes de Sobac deu hum tamanho brado na Corte
,

que

«primeiros delia certificados do feu illuftre «^m-to

o começarão a eftimar como benemérito do eftado con-

LT contrahido com fuás filhas. Sem os efcrupulos ,
que

Sele tempo occafionavaó os maridos eftr.nge.ros me-

receo da em
P
lhe huma efpofa da mais glonofa afcendencia

SmM5?Be. delfrael. Tal foy a i»cl

f
a^to'""$£g2

materna do Sábio Rey SalomaÕ. Com efta belhlluna l rin

«za (depois de celebradas as ceremonias , e feft.v.dades

do Hvmenêo) por occurrencia de caufas juft.ficadas, vol-

fou aTiver alegre, e focegadamente nas diftanc.as do feu

pàiz- querendo antes poffuir no retiro dos Palacianos ade-

liciofaU do feu efpirito, que lograr no reboliço da Cor-

te fortunas fuperiores. . , r

o Eftes foraó os authorizados Prosen,to«s do fobera-

noElias:e fendo legundo neto delRey David, he certo, que

™de à eternamente gloriarfe de ver, que de huma mefma

fonte (pofto qne pofdiftinaas correntes )
manou o liquido

coral , que lhe circula a elle o corpo, e também nJBSB

Chrifto corre pelas veas.

thexalsm-



Tomo I. Parte Li
5

10 Ainda o elperado infante nao havia faido a ver a

luz do Mundo , quando íe deu a refpeitar com qualidades

de fogo. Nas vigílias do parto de fua ditofamãy, a tempo,
que elle já forcejava por fe lhe defprender do efcuro cár-

cere do ventre , fobreveyo a feu pay hum taõ pezado fom-
no, que por violento , e intempeftivo , logo o reconhe-

ceo preternatural. Depois de adormecido vio claramente,

que fua mulher paria hum fermoíiffimo menino, ao qual

muitos Varões ornados de capas brancas com íumma reve-

rencia faiidavao. Em vivas chammas lhe involviaóo corpo,

e lhe davaó a comer incendidas brazas : que pois a nature-

za do Infante era taó ardente , nem as mantilhas poderiaô

fer mais proporcionadas, nem mais competente a lubítancia

do feu primeiro alimento.

1 1 Defpertou Sobac : e inferindo da interior confo-

Jaçao do feu pacificado efpirito, que o fonho naô era delí-

rio da fantafia , fenaÓ efFeito da Divina Providencia , partio

mais que depreíTa parajerufalem, onde refidiaò muitos Sa-

cerdotes, Intrepretes da vontade de Deos, que confultados,

facilmente Jhe exporiaõ a verdadeira intelligencia daquella

admirável revelação. A hum delles , com quem o Senhor fe

communicava mais familiarmente , declarou a vifao com to-

das as fuás notáveis particularidades. Ouvio o Divino Orá-
culo attento , e lhe manifeílou com expreífoens de alegria

o myPjerio , refpondendo-lhe da maneira feguinte :

12 Naô temas , Sobac , por quanto a dadiva âeffe mm
ravilhofo menino be bum dos mayores benefícios , que o Senbor

de Ifrael tem concedido ao /eu Povo. Brilhara jempre com ref-

plendores de fanúdade , fendo as fuás palavras claras , as

Juas obras illu/lres , o feujuiz^o borrorofo , e peremptórias as

fuás fentenças , das quaes elle me/mo fe conftituird mimftroi
e verdugo , para com ferro , e fogo cafligar facrilegios , e de-

flruir idolatrias. Effes efpiritos Angélicos , que em figura de

Varoem vefidos de branco obfequio/amente o veneravaõ , [ym4
boliz*aõ os innumeraveis Filhos , que com o mefmo Habito 9

tem de fer futuros fucceffores de fua ReUgiofa caflidade
, que

a fim de mais acreditarem fua obediência , já como a refi
peitado Pay lha profeffaõ antes de realmente nafcido. Efcon-
de, porém, no intimo do teu coração , e caatelofamente dif-

fimula

Sua qualidade.:

Viíaõ notável.'

2D

Hum Oráculo

confultado.

R^rofta do
Oráculo.
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Circumcífaó.

Seu nome.

Virtudes da

puerícia.

6 Chronica dos Carmelitas
/mula efles infirmados portentos , ate que o (eu Autbor os pu-

blique ;
porque he certo , que a rejpeito âo teu mefiúo filho J

lhe afeguras na dij/tmulaçaõ os progrefos , e no filencio a

vida.

13 Confolado com a ponderação de tao fauíto anun-

cio , e agradecido a Deos pelo prefente beneficio , vol-

tou para fua cafa. Logo , que nella vio o Infante nafci-

do , refleótindo em que trazia a mefma figura , que pou-

co antes íe lhe havia repreíentado , confirmou o concei-

to , que fazia da referida viíao. Paliados os oito dias ne-

ceiíarios para íe poder celebrar o aclo da CircumcifaÔ , de-

terminou ,
que no Santo menino fe executaííe folemnemen-

te as precifas ceremonias daquelle indiípenfavel Sacramen-

to. Defde então principiou o novo cultor de Deos a verter

por feu amor alguma porção do langue , que hoje confer-

va nas veas ,
para no fim do Mundo o derramar todo , atè

expellir de fi juntamente com elle , os últimos alentos da

vida ;
poílo que nefle tempo em defenfa da Fé , e agora

em obfervancia da Ley.

14 No mefmo aclo , ou por mandado expreíTo de

Deos, ou por occulta inípiraçaó do Ceo , íe lhe fez próprio o

myfterioío (e atè alli nunca ouvido) nome de Elias : o qual ,

fegundo a fua mais provada etymologia , vem a dizer Deos,

e Senhor , e também no idioma Grego íignifica Sol, Fez efle

fymbolico nome hum eftrondofo ecco em todo o Oniver-

fo: e afifirmaÔ os noticiofos dos heroycos progreíTos do mef-

mo Elias, que fuppoílo elle defempenhar os fignificados do

nome , nenhum outro lhe feria tao proporcionado.

15 Correfpondeo ao feu maravilhofo nafcimento a

prodigiofa vida , que na puerícia exercitou , e profeguio

na adoleícencia. Defde que íe lhe conheceo o uíb da razão,

foraô de tal modo exemplares todas as fuás obras
, que pare-

dão feitas com advertência , e madureza de homem con-

íummado. Nenhuma acçaó executava, que ao ferviço, e

gloria de Deos naó foífe dirigida : e tanto nelle brilhavaÒ

os refplandores da graça, que a muitos Doutos adminiftrou

fundamento para enfinarem , que nella fora confirmado , e

provavelmente fantificado no ventre de fua may. AffirmaÓ,

que pois nafcia para fervir de modelo das virtudes ao Gran-

de

!'.
:
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de Bautííla , crivei era

,
que aííim fuccedeíle por havelo Deos

prevenido da primeira graça íantificante: e por eíle modo,
naó íe acharia entre o Original , e a copia , alguma diferen-

ça , viílo que nos eípiritos de Elias , e do Bautiíla tudo era

íemelhança.

16 Concorreo muito para aqueíle louvável procedi-

mento a boa educação
, que lhe deraó feus pays. Eíles o

inílruirao nos primeiros rudimenros daLey, e tal foy o feu

adiantamento nella , que brevemente os igualou na virtude

da Fé , e ninguém o excedeo a eíle na obíervancia da Re-
ligião.

17 Logo nos feus primeiros annos fe facilitou a vi-

ver de forte abílraido do commercio dos homens
, que re-

catado , e fempre em íi mefmo recolhido , toda a fua con- seus primeiros

veriaçaó era com Deos. Ate de feus virtuofos pays fe apar-

tou , deixando-os íobre íaudofos , confuíos com a refoluta

firmeza do leu incontraítavel coração ; o que tudo fez por

fugir da perniciofa companhia dos Idolatras , como já pre-

conizado Antagoniíla de todos. Nem a falta das grandezas

de fua cafa, nem a perda das delicias do feu tratamento pef-

foal, bailarão a lhe diminuir o fervor, que confervava de
viver pobre, e folitario nas afperezas do Ermo. Fazendo

pois eleição de íitio proporcionado para nelle eílabelecer fua

continuada ref dencia , nenhum íe lhe accòmodou tanto com
o génio, como o lugar deMafpha, em Galaad , monte ce-

leberrimo, em que habitarão primeiro os Amorreôs , e de-

pois os dons Tribus deGad, e ManaíTes.

18 Defte lugar fe aífeiçoou o Servo de Deos
,
por

caufa de haver neíle huma devota Cafa de Oração , a qual

por ter baílante commodo para os exercicios do culto Di- LU*ar da fua

vino , paliou no tempo do meímo Elias a fer habitação de ^™ira affií"

Profetas ; ate que ultimamente íe encorporou com os Col-

legios da noíFa Ordem , que áquelle Santo Patriarca reconhe-

cia© por cabeça 5 e como a feu Fundador proíeífavao obe-

diência. Eíle Oratório fe havia confagrado a Deos em re-

verente memoria das capitulações de paz, que alli celebra-

rão Jacob , e leu fogro Labaõ. Vendo pois eíle, que Ja-

cob fem lhe communicar feus deíignios fugira furtivamente Hiftona de -t*.

das terras de Mefopotamia , e que em fua companhia ieva-

1
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ra fuás mulheres , filhos , e gados ; logo íe lhe declarou con-

trario. Querendo pois caíligar aquelle chamado iníúlto, naô

obftante levar o genro a ventagem de três dias de jornada,

ainda aííim , eftimulado de huma cega paixão , fahio em feu

feguimento com hum fufficiente efquadraô formado de mui-

tos parentes, criados , e amigos, armados todos em guerra:

julgando, que conduzia poder baífante a triunfar do inimi-

go , e a fenhorearfe da preza.

19 Ignorando, como Gentio, que o Omnipotente Deos

de lfrael havia a Jacob inftruído na execução defte facto,

caminhava arrebatadamente para acabar de vingaríe , naó

fó da injuria do affeótado roubo , mas também da ofTenfa

do mentido facrílegio ; porque eflava certo , que lhe leva-

vaô furtados os feus Terafins , Ídolos de particular eftima-

çaó , por meyo dos quaes o Demónio nas mayores dificul-

dades refpondia
,
quando Labaõ allucinadamente os coníul-

tava. Porem o Senhor, que cuidadofo, e vigilante, com os

olhos de fua Divina Providencia tudo prevê
,
quanto para

defenía dos feus patrocinados fe faz precifo ; na madruga-

da do dia fecimo , em que Labaò infalliveimenre havia de

alcançar , e por confequencia offender aos fugitivos , o
Mandado de atemor jZOu em fonhos , mandando-lhe , que nenhuma cou-

fa obraííe contraJacob; de modo , que ate lhe prohibio o

valerfe do defabrimento das palavras para deíafogo da có-

lera.

20 Aífim que chegou ao nomeado monte Galaad , fi-

xo alli o feu bem difpoíío arrayal , encontrou no lugar de

iVlaípha ao bufcado genro , á vifta do qual de forte fe lhe

quebrarão as forças ,
que efquecido das injurias, e de ou-

tras coufas
,
que o excitarão a taô notório exceffo , a pe-

nas cuidou cm fe reftituir do preciofo thezouro dos feus

idolatrados Terafins, Raquel os havia eicondido cautelofa-

rnente , ou por fe utilizar do ouro , de que erao obra-

dos , entendendo , que em boa confciencia os tomava á

conta do feu dote: ou por evitar no pay a occafiao próxi-

ma das fuás abomináveis idolatrias : o que advertidamente

fazia como já certificada de que elle errava em feguir , e

fomentar o culto de muitos Deoíes , fendo fó verdadeiro,

è fingular o de Jacob.

21 Depois

O que execu-

ta Labaõ.
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21 Depois de concluídas as poíliveis diligencias, ven-

do Labao , que codas fe lhe fruftravaô , mitigou o animo *

e tratou logo de fe reconciliar com o genro. Para eííe ef-
feito o meímoJacob, logo que foube de Labao tudo, quan-
to o Senhor em abono feu determinara, erigio hum faino-
fo Padrão (chamado Titulo) engenhado de huma grande pe-
dra, que col locada íobre outras formavaõ íufficienre mefa.
Sobre^ella, debaixo do folemne juramento, que ambos pro-
ferirão, como igualmente intereflados , fe ajuftou reciproca-
mente huma fegura, e inalterável paz. Seguio-fe a efta ac-
ção hum^eíplendido banquete, comporto das viandas, que
permittiao a occafiaô, e o fitio. Chegarão a comer os con-
vidados, depois de offerecidas , como em altar confagradó
aDeos, algumas viólimas, que neíla concordata íerviaô co*
mo de vozes, com as quaes os confederados clamavaó ao
Ceo, e chamavaõ ao meímo Deos por teítimunha. O que
tudo executado entre gratulações , afíim que chegou a noi-
te pondo Labao lua comitiva em ordem , depois de aben-
çoar as filhas, e os netos, fem faltar á ceremonia de lhes
permittir os pátrios ofculos, de todos fe defpedio : e de tal
forma enternecido voltou para o feu paiz , que parecia ha-
ver trocado a difplicencia em amor , as iras em faudades,

22 Como naquelle lugar eftava já edificado o antigo
Oratório, com os olhos nelle íahio Elias da povoação de
Thesbís a viver nas íoledades de Mafpha. Alli fe confti-
tuío efpe&aculo admirável na prefença dos Anjos , e dos
homens

; porquanto eíles onaopodiaò igualar no rigor das
penitencias, e os Anjos quafi lhe emulavaô os merecimentos.
Taõ extraordinária foy fua abítinencia , que por falta do
alimento neceífario , parecia que fó milagrofamente poderia
confervar a vida. Sem já mais interromper o íeu continua-
do jejum , paíTava os dias inteiros fatisfeito íó com a me-
ditação das íuavidades da Gloria

, que das almas abílrahidas
dos goftos terrenos fie o mais delicioío pairo. Unido efpi-
ritualmente com a Divina fubítancia , neíla tanto vivia, e
tanto por ella íe esforçava , que parecia eílar , nao íó co-
mo os Juftos fortalecido da graça fobrenatural , mas tam-
bém como os Comprehenfores, ultimamente fadado do pao
dos Anjos.

Jd 23 Pa«
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23 Para que a carne naô prevalecefíe contra o eípi-

rito , de modo o caftigava ,
que vencidas facilmente luas

reheldias , íempre da parte do efpirito fe applaudiraô os tro-

feos indicativos da vitoria. Deíeftimando as branduras do

leito , naõ queria para o feu magoado corpo mais cama ,

aue a terra dura. Sobre ella reclinado, quando já para reíi-

ftir á vehemencia do íbmno lhe faltavaõ os vigores , dava

o precifo defeanço aos íeus enfraquecidos , e já quebranta-

dos membros. Atè quando dormia, velava o feu coração,

para que em nenhum inílante deixafTe de exercitar os ados

de amor ,
que a Deos com o mayor acordo profeílava. O

feu veftido foy o mais agrefte, e rude de todos os que pa-

ra a mortificação fe puderiaó inventar ;
porque ufou das pel-

les dos animaes cortadas á feição de túnica talar , com cin-

to, e capa da mefma fabrica , que juntamente com o benefi-

cio de lhe cobrirem a defnudez , lhe faziaõ o meritório dam-

no de o laílimar por modo de cilícios.

24 Nefte fitio , e com efta perfeição de vida perfe-

verou o admirável Anacoreta alguns annos atè contar os cin-

coentade idade. Conhecendo entaô o Senhor, que era che-

gado o tempo de fe fazerem ao Mundo patentes os maravilho-

íos effeitos da qualificada fantidade deíle feu fideliíTiom íer-

vo ; e querendo, que elle exercitai!e as jurifdicções de pri-

de meiro Miniftro nos honoríficos empregos , para os quaes a

fua mefma Providencia odeftinara, refolutamente lhe orde-

nou, que logo dalli fahiííe, para que na Corte, e fora del-

ia , em preíença dos vaífallos, e do Rey , le declaraíle in-

fkxivel defenfor da verdadeira Religião. Para mandar lhe

deu as melhores direcções , e para de todos fer obedecido,

lhe conferio extraordinário poder. Com efte fe difpoz Elias

a romper contra os Idolatras cruenta guerra , convidando-

os peíToalmente para os conflidos , fem mais^defenfa , que

o impenetrável efeudo da íua juftificada razão , nem outras

armas, que buma horrorofa efpada com actividade de rayo,

forjada entre as inextinguíveis chammas do feu ardentiííi-

mo zelo*

CAPI--
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rurue.

I iolatria (
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CAPITULO II.
Reprehende ao Rey Acab por caufa da idolatria. Retira-fe

para a Torrente de Carith , onde infirmo muitos úif-
apulos , ate que por mandado de Deos voltou

para a Cidade de Sarepta.

2
5 át *\ Overnavao impioAchab na prefente con- Acab &»*

jun&ura a Monarquia daquelles Iíraelitas

- - <l
UQ do TrÍDU de Judá, em tempo de Te-

rcboarnfebaviaofeparado, e refidiaó com toda a Corte na
Cidade de Samaria. Era efte Rey de modo empenhado no
eíiabelecimento dos cultos de Hercules , chamado vulgar-
mente Baal, e de outros fingidos Deofes, que eftimava co-mo eípecial virtude a adoração

, que quafi todos, affim No-
bres, como pIebeos,ou por temor, ou por liíbnja, lhes offere-
ciao. Concorria muito para a firmeza defte abominável facri-
legio o haver elle recebido por efpofa aJezabel , fermoíiffima *TUJm
Pnnceza filha do Rey de Tyro, e Sidónia , tàÔ acérrima
em introduzir na Paleítina os gentílicos ritos dos íeus nacio-
naes que para eííe fim trouxe comfigo da Fenícia hum nu-
merofo exercito de fa lios Sacerdotes, inimigos capitães dos
que ao verdadeiro Deos ferviao, e facrificavaÔ. Contra ef-
tes emjmblica utilidade dos feus projedos, arguirao accufa-
iões «o enormes, que ouvidas , e acreditadas dos Soberanos, w™,* *
derao preíía a extinguir a todos aquelles, que na5 fe efcre-

Dcos'

viaô com o titulo
, nem fe honravaÓ com o miniíterio de

Baahtas: e tal foy o rigor, com que os Decretos das Mace*
itades ie executarão

, que o rancor continuou em perfegui-
çao, e acabou em eílrago.

26 Infpirado de Deos o zelofo Elias , entrou infpera- ^ E , ladamente hum dia pela Cidade , e encaminhando os feus mo-
"

deftos pálios para o lugar mais publico delia , no meyo da
Praça, onde os Cortezãos fe congregavaÓ, e a gente popu-
lar fazia o mayor reboliço

, fe aprefentouaoRey. Eíle3 e os
mais circundantes fe fufpenderaó com o refpeito , e fe ate-
morizarão com a refoluçaô de Elias ; o qual levantando a

s na

% VOZ
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voz , deu principio a huma lacónica, e comminatoria exhorr

taçaÓ Todo o aíTumpto delia coníiftio em reprehender aí-

peramentè aos Idolatras , e profetizar tragedias futuras ao

Ímpio Monarca ;
lançando-lhe em rofto, que elle era a cau-

ia principal, e, como cabeça do Império , o primeiro motor

dos execrandos deliótos dos feus vaífallos. O que tudo ou-

vido fem interrupção, conduio o Profeta os feus^ períodos,

proteftando , que pois nenhumas razoes baftavao, nem a

fazellos variar de objeclo para as devidas genuflexões, nem

a períuadillos a verdadeira penitencia ;
jurava pela vida do

Senhor Deos de Ifrael ,
que prefencialmente lhe aMia , que

havia de fechar os Ceos , e por univerfai interdigo as nu-

vens para que fobre os campos nem cahiíle a abundância

de agua, que os rega, nem a affluencia do orvalho , que oS

fertiliza: de íorte , que ficaria da íua voz dependente, ou

continuarlhes a correcção , ou fufpender o caftigo.

27 Attonito oRey com o que ouvira, e perturbados

com o vaticínio das promettidas infelicidades os vaflallos ,
tan-

to fe confundirão entre fi ,
que por eftarem oceupados nos dit-

ferentes pareceres , com que na matéria difeornao ,
derao lu-

gar a que Elias , fem fer arguido, nem reperguntado, iahille da

Cidade vitoriofo da fevicia de tantos, e tao poderofos con-

trários : fenaÓ he, que convencidos da aceufaçao da pró-

pria confeiencia , julgarão delido mais aggravante a falta

de paciência para ouvir ao Profeta , do que a tolerância em

prejuízo dos Deofes. ^

28 Os que inclinados á hfonja , folicitavao com ra-

zoes fofifticas divertir os notórios fobrefaltos do Rey ,
aí-

firmavaÓ: Que hum puro homem naÓ podia prometter, e

menos fegurar a execução de portentos, que necenaria-

mente dependiaÔ da Omnipotência Divina: Que pois das

operaçoens do novo Profeta nem haviao memorias , nem

experiências, parecia inútil o temor de huma ruína, funda-

da fó nas contingências do tempo , a qual antes de ie ve-

rem os effeitos do prefagio devia fer defattendida , e geral-

mente defprezada. Os que naÓ efquecidos das eftupendas

maravilhas, que obrara6 Moyfés , Jofue, e outros Miniftros

de Deos , fabendo , que em femelhantes cafos coftumava o

Senhor delegar o feu poder; affentavaÔ em que nefta im-
*

portan-
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portante califa, em que o mefmo Deos ofFendido fe conflituía

Author, trazia o Profeta toda a jtiriídicçao de Juiz, nao fó
para proferir , mas também para executar contra os rèos , o
infallivel rigor da merecida fentença.

29 Ha na viíinhança do rioJordão ( pouco diílante sido de c*.

da Cidade de Samaria) hum finalado íítio, que pela fua ex-
rith*

ceífiva afpereza he de todos conhecido, e pela fua irrepa-
rável efterilidade de nenhuma peíToa humana habitado. Le-
vantavaô-fe alli da terra akiílimos penhafcos , e continua-
das ferranías, tao defpidas eftas dos íeus nativos verdores,
e aquelles tao inaceífiveis

, que ate as feras fe atemoriza-
vao de o verem, e dalli fe retiravaó por falta de alimento,
e de abrigo. Chama-fe o imo Caritb. Para elle mandou K ad° de

Deos a Elias , que dirigiífe os paíTos 3 e que no íeu frago-
fo centro fe efcondeíTe , querendo, que occuito aos olhos 5

fe fizeíle mais benemérito da veneração dos homens*
30 Com prompta execução obedeceo o Santo Pro-

feta a efle Divino mandado. Penetrando pois a aípereza da-
quelíe inculto deíerto , elegeo para fua morada a concavi-

Gru£adeElias

dade de hum rochedo , onde as fuás mefmas taíifcas accu-
muladas cafualmente por hum, e outro lado da gruta, fer-

viao de tofcas paredes, que promettiaô livrar ao habitador,
nao de todo o rigor, mas da mayor inclemência do tempo.
Nefte ruftico edifício , que imperfeitamente formara a natu- ^

le

^
dade

reza, naô havia para a vida humana mais commodidade, que
a viíinhança de hnm defpenhado rio , que pelo horrorofo ef~

trondo do feu precipício, ate o que nelle puderia fer deli-
cia , fe convertia em pavor. Mas como por conta do Au-
hor da meíma natureza corria o fuftento neceííario para a
confervaçaõ da vida do Anacoreta; eíte julgava fer conve-
niente aquella total efterilidade, para que na mayor indi-
gência mais fe houveííe de acreditar a providencia do AU
tiííimo.

31 BreviíTimamente vio Elias premiada íua efperan-
ça

; porque aífim, que começou a povoar aquella folidao,
fempre duas vezes no dia lhe mandou o Divino Provifor Propendido

pao 3 e carne
, baftante a fazello viver independente , e ef-

quecido de outros guizados. Os miniftros deita ordinária
comida eraô os corvos, que naõ obftante ferem inobedien-

tQS*

Elias.
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tes , e conhecidamente vorazes ; ainda aífim

,
para que o pro-

dígio fe eítimaífe por mais admirável , tanto melhorarão da íba

nativa qualidade ,
que na execução do encargo excediao aos

animaes domefticos. Da deípenía, e talvez da meia doRey

Acab , tiravaõ os Anjos a porção neceflaria para fazerem os

pratos ao Profeta : e logo , que os corvos os recebiaó nos bi-

cos , voando arrebatadamente lha aprefentavaõ : fe naò he ,

que os mefmos Anjos tomavaõ deitas aves a figura, para fer-

virem como inferiores a hum homem , a quem pelo empre-

go refpeitavaó fuperior na juriídícçaó , incomparável no Im-

pério.

32 Efcondido Elias naquella apertada gruta, que lhe

fervia de habitação , e de íepulcro juntamente , delia atè

as margens do rio ( para onde apenas defcia a matar a fede )

conftituío a terminante raya dos feus paífos. Mas como pa-

ra voar lhe ficava livre o entendimento, com elle fubia con-

tinuamente ao Ceo para tratar com Deos os importantes ne-

gócios da ultrajada Religião , que em nome do mefmo Se-

nhor felicitava defaggravar. Quando menos extático fuc-

cedia pòr os olhos nas altas penedias ,
que o âmbito da

íua eftreita morada circulavaõ, vendo-as deftituídas de to-

da a amenidade , e verdura , fem alli haver para os íenti-

dos corpóreos obje&o deleitavel , de tal modo fe aventa-

java nos merecimentos ,
que a naó fer juftiííimo o Remu-

nerador , e naô fer a fua graça infinita , ficariaó duvidofas

as igualdades do premio.

33 Já neíle tempo os prudentes acclamavaÓ a Elias

pregoeiro da verdade , e indubitável Profeta ; porque na ter-

ra experimentavaó tantas indigencias de agua, e fe lhes re-

prefentavaó as nuvens de forte endurecidas ,
que pareciaó ha-

ver perdido oufo das chuvas , em que antes do prefente in-

terdigo redundavao. O liquido cryflal das fontes fe embebia

na terra fecca, e atè nos rios mais caudalofos faltavaÓ as af-

fluencias : e como fe na fuperficie dos campos duraííe a mef-

ma qualidade do ar ambiente , em todos fe reconhecia em-

bargada a natural producçaó dos feus frutos. Com a experiên-

cia da deplorada efterilidade adquirio a voz da Fama vigo-

rofos alentos para mais altamente publicar as virtudes, e os

intentos do minifterio do verdadeiro Deos: de forte, que

nao
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naõ obftante eftar fua peíToa aufente, e a todos os olhos hu-

manos occulca , íempre ouvido o feu refpeitofo nome , era

dos delinquentes temido, e dos fieis Iíraelitas amado.

34 Eíhmulados eíles do meímo divino zelo , com
que o Santo Profeta animoío , e refoluto puzera em tantos

cuidados aos Príncipes, fizeraô a poííivel diligencia por fe

lhe aggregarem para effeito ou de viverem fempre com
elle deíterrados , ou de o feguirem nos progreíTos contra

os idolatras. Ignorando
, porem , o lugar da fua refidencia,

e conhecendo, que a ira das Mageftades , acompanhada do
poder , era rayo , ao qual naturalmente nao poderiaõ refiítir,

iahiraó com diílímulaçaÒ , e cautela fora da Corte. Leva-
dos doefpirito fem eleição, nem alvedrio, encaminharão feus

paíTos para aquellas pavoroías eílancias , onde julgavao , que
fuás intoleráveis afperezas lhes defenderiaõ as vidas. Eftas

procuravaô elles confervar, nao por evitar a morte, quejá
então le lhes reprefentava gloriofa ; mas por fugir da occa-

íiaó de huma inútil ruina , que em grande maneira fe deu
a temer, depois que as femrazóes do Tyranno paíláraõ a

iníolencias.

35 Os que por Deos infpirados íubiraõ os montes,

e penetrarão o interior do nomeado deferto de Carith , de-

pois de laboriofas fadigas, acompanhadas de anciãs , mifenas,

e fuftos, encontrarão ao defejado Elias. Facilmente o co- conhecido.-

nheceraó
,
porque todos os feus finaes convinhao com aquel-

les , que , como de homem famofo, ou fe imprimiaô nas me-
morias, ou duravaó nas tradições.

36 Com reciprocas alegrias fe congratuíavaô entre íi

os fervos de Deos , e entre fufpiros , e queixas referiaÔ , e

nunca acabavaó de contar, as novidades da Corte. Todas Consfala-
.

erao ínraultas, e por tanto nao chegavao aos ouvidos, íem 8°«s

fe gravarem nos corações maviofos, que baftantemente in-

dicavao o feu intimo pezar
, quando no papel do femblan-

te o eícreviaõ com cara&ères de lagrimas. Fundando então
Elias no íilencio toda a eloquência, com hum equivocado
afpe&o, lhes intimava, que nao íicariaô feus trabalhos fem
remuneração , nem os exceíTbs do Tyranno íem caftigo,

Todos para remediar eíles males , empenhava© as próprias

vidas •> ejá comofubditos, na meíma alma, como em altar,

por
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por facrificio , lhe offereciao todas as ifenfoens , e liberda-

des do alvedrio. O que Elias aceitava , e agradecia \ nao

por vaidade própria , mas por virtude da obediência , que

ao Superior Divino profeífava.

37 Naô fó na obediência, mas também na pobreza,

e caíiidade ( como firmiííimas bazes de todas as mais virtu-

des, e perfeicoens da vida Religiofa ) os começou a influi-

ir, querendo nas direcçoens, que como Meílre lhes dava,

adéftraríe para as juriídicçoens de Prelado, que por deter-

minação deDeos havia de exercitar nos Eiemitas ,
Anaco-

retas, e Cenobitas do Carmelo. A'quelles devotos Diícipu-

los (alguns dos quaes aprenderão as obiervancias da Ley

nas Efcolas de Samuel) eníinava com pei feição a pratica-

rem os cultos devidos ao íeu Creador. Muitas vezes no dia,

e no íílencio da noite repetiaó alternadamente Hymnos , e

Pfalmodias, baftantes a figurar na Ley Efcrita ss realida-

des do Coro , onde na Ley da Graça o louvor de Deos hé

perenne , e a Oração das creaturas inceífante.

38 Quanto mais o contemplativo Elias meditava na

infinita bondade, e mifericordia do Rey dos Ceos, tanto

menos fe commovia a rogarlhe pelo alivio dos males, que

ao Monarca de Ifrael , e aos íeus impenitentes íequazes pu-

nhaó em conílernaçaó. Antes movido do íeu extraordiná-

rio zelo, de tal modo contra elles fe endurecia, que nos

ouvidos, e no peito qúáíl confervava a firmeza do bronze,

do mármore a inflexibilidade.

39 Mais compaílivo para com o Povo fe moftrou ó

mefmo Deos , fendo na realidade o orTendido : porque ef-

cutando os clamores dos prejudicados, fem embargo de ver,

que perfiííiaó na fua contumácia ; ainda aííim eíquecido da

injuria , fó fe lembrava de lhes fublevar as neceíTidades.

'Naô reflectia já para a ingratidão dos feus inimigos ; por-

que nas enternecidas entranhas de Pay, em que a todos os

homens, como adoptivos filhos recebe , e como a racionaes

efFeitos da fua Omnipotência contem; dura pouco o rigor,

e fempre a commiferaçaó prevalece. Defta poderia fer que

uíaííe logo o Senhor em prompto beneficio dos mefmos rèos,

em quem determinara defcarregar o golpe de fua peremptó-

ria mítica ; fenaó entendeífe ,
que por virtude da approva-

ção a



çao, que fizera das comminaçoes de Elias , ficara por íí mef-
mo obrigado a concorrer com a efficacia preciia para o deí-
empenho do vaticínio.

40 Creícendo cada vez mais, e fazehdo-fe entre os
Ifraehtas univerialiíuma a fome por falta das chuvas

, que
a voz do Santo Profeta reprimira

; para que ate elle fe fi-
zeííe participante das miferias commuas, determinou a Di-
vina Providencia

, cjue também a Torrente de Carith fe fui-
pendeííe, e que fuás abundantes aguas, que a Elias, e a
íeus íequioíos Difcipulos remediavao a kâQ , de todo fec-
caíleni. Deite poderofo meyo fe valeo o Senhor para in-
clinar a Elias a que em utilidade do próximo lhe fuppiicaf-
ie clemência; que pois começava a íentir a mefma neceffi-
dade

, poderia acontecer , que dos males próprios aprendeífe
a remediar os alheyos : e com tudo perfiftio o Profeta taÓ
firme na fua paixão , que com meritória rebeldia confeguio
moitrar

, que eílas novas tribulações lhe dava6 gloria em
vez de offendelío.

j 4
j ,

Co"formou-fe logo Deos livremente com a von-
tade do íeu Mmiftro

: e na6 querendo nelle preverter as
propenfoens da fua incontraítavel natureza , continuou no
cuidado de lhe coníervar a vida neceíTaria para apieílar aos
Idolatras a morte A primeira diligencia

, que fez , foy infi-
nuarihe, que defpedido daquelle deferto, fe puzeífe a cami-
nho para Sarepta

, Cidade marítima da Coroa dos Sydonios,
onde lhe havia já prevenido habitação, e alimentos.

4* Os Difcipulos, que por meyo de bem fundadas
conjediiras naÕ deixavao de perceber a fenfivel aufencia
de íen Meftre, ignorando , que era fuperior o deílino foli-
atavao com ingénuas expreífoens defperfuadilío do intento
Crivei ie faz que a faudade dos Companheiros retardaria a
Elias o regreífo

; mas fempre o mandado de Deos o poz em
precito obrigação de defpedirfe. E ainda , que os novos Pro-
fetas

(
que defte modo fe chamavaÓ, pelo emprego de en-

toarem louvores ao Senhor ) ficavaó expoílos a infortú-
nios e miferias

; como por conta do Ceo corria o viverem
defendidos de feus contrários , nunca eítes poderiaÕ na terra
apurar as forças de tal modo, que para eíTe effeito chegaííem
ou a diminuir a virtude, ou a fuípender o decreto da Divina
Omnipotência. C CAPJU

Seccoufe a tor*

rente de Ca*
ruh.

S. Elias ccn-
fonte no zelo,

Mandado para
fôra de Carith*

Sentimetitõ

dos tíiícjpulog.



m
i.

8 C/irónica dos Carmelitas

43
S. Elias cami-

nhando.

Como pela

pefíba ç-yo ao

conhecimento

da Viuva.

P I T U L O III.

He hoípedado na cafa de huma Viuva da Cidade de Sarepta,

e nella obra huma portento/a maravilha.

Rincipiou , e felizmenre concluío toda a fua

jornada aquelle inimitável prodigio de valor

humano. Nunca fe defviou dos caminhos tri-

lhados , e eftradas reaes : porque o meímo Deos o guiava,

e para que naó houveíTe obftaculo baftante a lhe embaraçar

os paíTos , entre as frequências das gentes, fempre o introdu-

zio ou incógnito, ou inviíivel. Até que chegando á porta

principal da Cidade , vio buma pobre mulher, que em final da

fua notória neceíhdade , andava com as próprias mãos jun-

tando alguns fragmentos de lenha miúda
,
que eraó talvez

deípêrdicios da grofía ,
que nos lares dos abadados fe quei-

mava. Reíkdio na pefloa , e conheceo , que era a honefta

Viuva, que como efcolhida para lhe adminiftrar o quotidiano

Mento, íe lhe havia reprefentado no claro efpelho da fua

profética intelligencia. Levantou então a voz, e como repro-

vando as palavras eícu fadas no trato com peííoas de diffe-

'cp e- rente fexo , immediamente lhe pedio: Que para reparo da

fede, occafionada das fadigas da jornada, lhe défje hum va-

Jo de agua. Tanta foy a generofi dade de animo na Matro-

na, que logo fe fogeitou a obedecer á fupplica do Peregri-

no: de forte, que naó obfíante fer pela profifTaõ dos feus

ritos Gentia , taõ efpecial foy para com Elias fua beneficên-

cia , que fe qualificou virtude com todas as condiçoens de

perfeita caridade.

44 Obfervando depois o Santo Profeta a exterior ale-

gria, quedeíla acção de piedade refultou áBemfekora, fe

reíolveo a pedirlhe fegunda vez : Que também para acodir

ã fua muita fome , lhe fizeffe a graça de lhe trazer junto

com a agua hum pouco de paõ. A prudente Viuva , naô por

faltar com o remédio á necefíidade , fe naó por fazer ma-

nifeíta a extremoía penúria de fua cafa, lhe certificou: Que

em toda ella naõ havia mais quantidade de farinha ,
que fó

aquellay

dio.

Repofta.

Inftancia de

Eliaso
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aquella, que lhe -poderia apenas caber dentro de huma mao *

e que delia > amajfada com huma gotta de aceite , que no
fundo da vafilka reftava , tinha de fazer hum pequeno pão ,
que logo com a me/ma lenba, que andara juntando , o havia de
cozer para o comer com [eu filho, e ficarem depois efptrando
ambos a morte ; viflo nao terem alimentos , de que /e pudef
fem valer para a confervaçaõ da vida. Ficou eíla verdade ba-
flantemente authorizada, por meyo de hum aííertorio jura-
mento, que deu: nao pela eternidade dos Deofes próprios, Refo!lI çlô ,

fegundo o coíhjme dos Sydonios , íeus nacionaes ; mas pela
SarePtâna -

vida do meímo Senhor , a quem Elias adorava , a fim de que
o tal juramento nem foíTe defattendido , nem perigaíle nas
contingências do credito.

45 Replicou oMiniílro do Senhor, mandando-lhe.*
Que puzefse em execução o que determinava : mas que defi

Kev]lc*z

/a mefma diminuta porção de farinha amaffajfe primeiro pa-
ra^ elle o pao

, que lhe pedia ; o qual , por )e evitarem de-
moras, hafiaria, que enterrado nas etnias, ficafe , ou to~
fiado , ou mal cofido ; e que depois de o fervir a elle , entaÕ
faria para fi, e para {eu filho a mefma diligencia* Com tu-
do, para que a caritativa mulher de nenhum modo entendei-
fe

, que o tal confelho fe oppunha ao exercício da caridade
bem ordenada

, acerefeentou Elias : Que nao concehefje te-
mor, nem do prejuízo prefinte, nem de al^um d*mno futu-
ro ; porque em nome do Omnipotente Deos de lfrael , a quem
ella para tefimunM de fua verdade invocara , lhe promettia,
que em quanto^ na terra duraffe a efterilidade

y nunca em fua ptomel.
'
ê

cajá faltartaõ abundância de paõ , e azeite. Por eíle mara-
vilhoíb modo quiz o mefmo mifericordiofo Deos enrique-
cer a cafa, e premiar os merecimentos da pobre Sareptana;
porque as fuás virtudes tanto excediaõ a toda a remuneração
humana

, que o Senhor benignamente lhe anticipava os ef-
feitos de íua diftributiva juftiça.

46 Executado tudo na forma , que o venerado Pro-
feta difpuzera, comerão até fatisfazer os feusdefejos, elle,
a Matrona, e toda a mais família, fem que por tanto a fa-
rinha, e o azeite, ou falta ílem , ou íe diminuiífem nas va-
ílJhas. Admirada de taó eílranho fucceíTo a mãy de famílias,
efíimou como a mayor das fuás felicidades

jj
o querer Elias

C 2 aceitar

Felicidade da
Sarepíana.
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aceitar a ofTerta (que ella como agradecida ao beneficio lhe

fazia ) de Tua caía ,
para nella habitar com o pretexto de noi-

pede, e venerações de Senhor.
_

47 Tá neíte tempo com a doutrina do Miniitro de

Deos, aquém ouvia, íe achava baftantemente cathequizada

nos dogmas daLey: e profeflando-a ,
depois de abjurar os

erros do Gentilifmo, naÓ podia no âmbito do peito occul-

tar os erTeitos do feu contentamento. Logo eipalhou pe,a

vifinhança , e eftendeo pela Cidade a noticia da maravilha;

que pois Elias fem receyos do perigo , eftava fora das junl-

dicçòes da Coroa Ifraelitica , e o fegredo do portento íe ha-

via fiado de hum fexo, que naturalmente propende paia o

na6 guardar; quiz a Viuva, que pelas farturas de fua caia

lhe deílem a ella o parabém , e ao Santo Profeta o mereci-

do louvor. r

48 Mas como a alegria mundana coltuma fer precurlo-

ra dos pezares, ficou a da Matrona brevemente fubílituida de

huma violenta dor; porque fobreveyo ao filho, a quem co-

mo único amava extremofamente , huma tao ngorola enfer-

midade , que logo moflrou fymptòmas mortaes : e fem em-

bargo de fe lhe acodir a tempo, tal foy a malignidade da

queixa , que os remédios mais úteis naõ tiveraÕ efficacia.

Entrando o menino nas agonias da morre, lhe foy faltan-

do nos olhos a luz, no corpo o movimento, ate quedados

os últimos bocejos, acabou a vida.

49 Nao he explicável a tribulação, que deite acci-

dente refukou á magoada may. Tao agudas foraõ as dores,

que o penetrante golpe da Parca lhe introduzio no cora-

ção ,
que comparadas as ruinas do íeu peito com os eftra-

los deixados no cadáver, efies íe reprefentavaô inferiores.

50 Sem atinar ro que faria de afluítada, e fem faber

ao que attribuiííe efte infortúnio, lamentava a infelicidade

do fucceíío, como já deítituída do alivio, e deíefperada do

remédio : até que degenerados os fentimentos em accuía-

çoes fe voltou contra Elias , e com feveridade lhe diíTe :

Que ra&aõ ha , o Varaõ de Deos ,
para que em mim fe ex-

ectite o rigor de taõ mamfeflo cafiigo*. Como he poffivel, que

fendo vós hum jogeito de taõ maravilho/a [anúàade , aceitaf-

fes a boípedagem de minha ca/a ,
para agora ficarem na pre-

fença
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Singularidade

de prodígio.

Oraçaõ/eisa»
Deos.

fèftça do Senhor
, de tal modo lembradas as minhas culpas

,

que em cafiigo delias he fervido , que eu padeça o mais fenfi-
vel de todos os tormentos ! efplendor de vo/Jas virtudes ,

fiz, com que nos olhos Divinos ficarem mais conhecidos es meus
peccados: aonde venho a inferir , que jois a total occafiaõ dos
meus males , e finalmente o homicida de meu filho,

51 Filas repetidas queixas , que a inconfolavel Ma-
trona proferia , fizeraò nos ouvidos do Santo Profeta huma tal

impreííaõ , que condoendo-íe de fua grande faudaJe , e que-
rendo remunerar! he os benefícios em rodas as occafioens de
fe moítrar agradecido, obrou com o favor da Divina Omni-
potência hum taô incomparável prodígio, que nunca o Mun-
do vira outro femelhante: e por eíla razaô ficou Elias com
a gloria de íer o primeiro, que o fez deíla qualidade.

52 Tomando o defanimado cadáver nos braços, o le-

vou para o quarto interior , onde coílumava orar , e dormir:
ç collocando-o íobre fua cama , fe vokou para Deos , em cu-
ja prefençaproferio a Oração feguinte : Mifericordiofo Deos,
£ Senhor , já que deixados outros lugares , onde a vojfa inefi
favel providencia me poderia alimentar , e defender , vim por
mandado voffo a efla cajá , e nella experimento a caridade

,

que fabeis ; naõ permutais , que minha B mfeitora fique fem
remédio na grande afftjcçaõ de ver (eu amado filho deftituU
do da vida , feito defpojo da morte.

53 Prevendo entaó no feu Profético efpirito a for-
ma, em que o Author da mefma vida fe havia de encoítar
ao falutifero inílrumento de noíía RedempçaÓ para levantar
contra a morte o feu troféo ; abrio os braços , e póílos em
cruz fobre o cadáver , clamou ao Ceo , e orando com fer-
vorofa eficácia a Deos, aííim lhe diíle: Rogo-vos , Senhor ,

Repete a o™
que reflhuUa a efte corpo a alma, que delle Jeparafles , ve-

Ça°'

ja, e conheça o Mundo o voffo grande poder. Segunda, e ter-

ceira vez pronunciou a mefma fupplica, inílítindo na cere-
monia , até que na ultima fentio, que o corpo do menino
fe movia, e que recobrados os efpirkos vitaes , fe levan-
tou refuicitado. Logo o entregou á fua admirada máy ,

que ao mefmo tempo perdeo o fuíto , e deu vozes
, pelas

quaes
, em prefença de muitas teftimnnhas , rendia como

lhe era poffivel , ao Santo Profeta , as graças do benefi-

Ceremonia de
Elias para dar
vida.

O menino re»

íuícitado.
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cio : e nao achando outro elogio mais expreífívo do concei-

to ,
que revalidava a refpeito de fuás virtudes ,

repetia : Que

açora acabava de conhecer, que elle era hum bomtm de Deos,

e que naõ proferia palavra ,
que pelo mejrno Senhor nao fol-

ie dirigida, e cheya de verdades.

54 A efte portento nunca vido, nem já mais ouvido

no Mundo, feguirao-fe outras demonftraçòes de alegria nos

mtereíTados, e de aílombro nos mais circundantes : -que pofto

feiaDeos acaufa principal, e primeiro efificiente de nodosos

milagres, fempre deite foy Elias reconhecido por Miniftro

immediato. Mas que muito he , que femelhante maravilha

mereça no juizo dos homens taõ univeríal applauío, fe tam-

bém o Efpirito Santo, pelo Ecclefiaflico , a recomenda y ca-

nonizando-a por gloria incomparável ?

« 5 Na provável opinião de graviííimos Elcntores , foy

o reíufcitado menino o Profeta Jonas, a quem o Senhor de-

pois mandou, que vaticinafle aos Ninivitas a fubverfao de

fua Cidade: e agora por occafiao do referido milagre, aba-

reptana fua mãy, o dedicou a Elias, para que aceito, enu-

merado entre os feus Diicipulos , houvefle de lhe merecer,

além da mercê da vida, o beneficio da doutnra.

56 Durava já três annos e meyo a eíterihdade da

terra, fem que em todo eíTe tempo houveíTe do Ceo cahi-

do huma ío gotta de agua. Por falta defta chegou a tal ex-

tremo a neceííidade dos ifraelitas, que ate na Caía Real ie

fentiaó , e nao fe podiaÓ evitar as indigencias. Abdias , que

era da meíma Cafa Real o Mordomo, e de toda a Monar-

quia o Miniftro de mayor authoridade, fahio por huma par-

te e por outra Acab, a fazerem ambos a diligencia por

forrarem para alimento dos cavallos , que á fome
,
e fede

pereclaÓ : e efperando ,
que nos valles , e lugares planos íe

confervaífe humidade baftante a produzir aquella verdura,

que nafee independente do beneficio da chuva, circulavao as

Regiões de Samaria, e em todas a embargavao o preciío

por meyo de oppreífoens , e violências. No mefmo tempo

fe aufentou Elias de Sarepta, depois que nefta Cidade a fa-

ma das fuás maravilhas lhe adquirio, contra o feu modelto gé-

nio, taÓ reverentes obfequios > que já a veneração parecia

preambulo de idolatrias.
CAPI-

j
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Encontra -fé

com Abdias*

O que efte ha*
via obrado.

CAPITULO IV.
Encontra-fe com Abdias i e depois com o Rey Acab. Com éj~

te ajujla a cekbraçao do Sacrifício no Monte Carmelo.

Manda dar morte aos Profetas falfos ^ e ve levan-

tarfe do mar huma myfleriofa Nuvem.

57 W*\ ^r inn
*

nuaÇaó do Senhor , fahio o Profeta á

BJf encontrarfe com Abdias , o qual temia a Deos,

H e exercitava em honra fua muitas acçoens
heróicas de virtude. Na occaíiaõ , em que a impiajezabel
com barbara crueldade mandou paííar áeípada todos os Pro-
fetas , e profeíTores da verdadeira Ley , elle com piedade
religioía, nao fó livrou da morte, mas também alimentou
a cem dos mefrnos Profetas , que por ordem fua em difFeren-

tes lugares fubterraneos viviaõ livres da fome , e ifentos do
perigo.

58 Aflim, que no Santo Profeta poz os olhos, ex-*

citadas as efpecies , que na memoria lhe deixara o feu refpei-

tofo afpe&o
, quando na prefença dos Aulicos reprehendeo

aoRey,logo o conheceo. Proítrando-fe-lhe aos pés em de*
monftraçaÕ do muito, que o reverenciava, e nao acaban-
do de fe perfuadir do meímo, em que já nao poderia duvi-
dar, cheyo de admiração , e íufto lhe perguntou: Se era et- o^ihep
le o bujcado Elias ? Refpondeo-lhe : Eu fou. E immediata-
mente lhe requereo : Que voltando para Samaria , difeffe

da fua parte a Acab , que lhe queria faliar pefjoalmente :

para o que o efperava naquelle fitio. Receando Abdias , que,
fe retrocedeífe a executar aquelle mandado , poderia íucce-
der , que algum Efpirito Celeíle trasladaífe a Elias para dif-

ferente lugar ; e que fe alli o Soberano o nao achaífe, to-

maria nelle vingança defla noticia
, que felhe reprefentaria

menos verdadeira ; entaõ do modo, que podia , fe efcufava
da diligencia. Mas fem embargo de eftar notavelmente per-
plexo, havia-fe com tal advertência nefla cauía, que a ef-

cufa fó parecia temor politico 3 e nao falta de obfervancia
na virtude da obediência.

O que fez ró'-»

nhteindo-o.

jlÍDtOU ?

Rcpcíta' áe
Elias.

Receyos dg
Abdias.

59 :ti-
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59 Certificado, porém , de que naÕ cabia ro intrépi-

do coração de Elias temor para fugir do meímo inimigo , a

quem defafiava , tomou o prudente acordo de por na pre-

lença delRey , tudo o que nefte encontro lhe acontecera.

Naó duvidou o Monarca fogeitarfe 20 império da voz do

Profeta: e ainda que violento, pelo que ao decoro da Ma-

geítade reípeitava, com tudo, veyo apreííadamente a tulcal-

lo ; moílrando nefta occafiaÓ , que a virtude com íuperio-

ridade devia fer naó fó venerada, mas também obedecida

dos Sceptros.

60 Cortado pois dos flagellos da fome , e kâe, e já

algum tanto moderado do furor antigo , aífim que chegou á

prefença de Elias , fem uíar das faudaçóes politicas ,
prati-

cadas no Paiz, em defafogo da interior paixão, que o af-

fligia, lhe perguntou : Se era elle, o que perturbava ao Po-

vo de ífrael. Reípondeo promptamente o Profeta de tal for-

te
,
que primeiro fe efcuíbu da culpa, que fe lhe imputa-

va ; e logo redarguío ao Monarca até convencello , dizendo:

Que elle , e a Ca/a de feu Pay haviaó /ido a origem , e o fo-

mento das deploráveis perturbações do Reyno ;
porque fem hor-

ror ás idolatrias ofereciaas a Baal , deixarão o verdadeiro

Deos fem culto , os /eus Altares Jem facrtficio , e finalmtnte

os /eus preceitos fem obfervancia.

61 Vendo ,
porém , que Acab fobre eftar irritado, mo-

ftrava porfe em termos de alguma já obfervada defefperaçaó;

querendo pacificai I"o , e cuidando em concluir efta diligencia

de tal modo, que cedeíTe em pioveitofa correcção do Po-

vo , continuou a dizerihe : Que para fe dar fim a taõ fenjí-

veis difturbios , mandafe por meyo de [eus Decretos , congre-

gar na dilatada planície do Carmelo os Ifraehtas , entrando

no congrefjo naõ fó os feculares , mas os quatrocentos e cin-

coetita Profetas de Baal , e es quatrocentos dos bofques, a quem

a Rainha com os quotidianos regalos de fua mefa alimentava.

Convidava-os para lhes dar huma demonítraçaõ ( digna do

feu zelo ) baftante a ficar reconhecido qual era o falfo , e

qual o verdadeiro Deos. Aflentio facilmente o Rey a efta

infirmação, e taô fervorofo foy o defejo, de que íe execu-

taíTe o intento de Elias , que para o Carmelo mandou logo

convocar os falfos Profetas ; e elle acompanhado da Corte ,

e do
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Hol o cau fio ar-

bitrado por

£ius.

e do Povo , fubio também ao Monte a fer na prefença de
tao numerofas teíiimunhas o arbitro da caufa.

62 Logo, que no Carmelo appareceo o numerofo con-
d

curfo de Idolatras, clamou o Santo Profeta, dizendo-lhes : carmeio.
n

Quefe houvefiem por acabadas as parcialidades, acerca do ver-

dadeiro Deos , a quem deviao adorar : para o quefe fi&effe hu-

ma experiência publica para apurar a verdade , e que aquel-

le Deos , que pelas maravilhas /e mo/irafie poderofo , e/Je fi-

cajfe Jendo merecedor das genuflexoens de todos. Elíe meímo
arbitrou a experiência na forma feguinte. Mandou , que al-

li trouxeíTem dous daquelles boys, que coftumavao fervir

nos Sacrifícios, e que delles eícolheíiem os falfos Profetas

hum
, para que feito em pedaços os collocaífem fobre a le-

nha do Altar , com a condição de lhe naÕ applicarem fogo;

e que fazendo elle o mefmo em diíferente holocauílo , fe

obfervafle, qual era o Deos, que attendia aos clamores dos

feus Miniftros: e que em fim depois das íupplicas neceíTa-

rias, aquelleDeos, que para mandar fogo do Ceo ao íeu fa-

crifício tiveífe poder, eíTe ficaria univerfalmente reconhecido

por immortal , omnipotente , verdadeiro , e único.

63 Dos circunftantes , huns porque ao Santo Profe-

ta ouviao definterelfadamente , outros porque dos Baalítas

faziaõ entaõ melhor conceito, clamarão, dizendo: Que a

propqfiçaÕ erajafla, e proferida em utilidade de todos. Vifto

pois , que a idêa fem contradição ficou admittida pela Ma-
geftade , logo a reduzio a obra. Os falfos Profetas, naõ ob-

fíante os remoríos da confciencia , ( que fao iníalliveis nos

que procedem contra os feus diétames ) nem moítravaÓ fra-

queza , nem cediaÒ da íua vaidofa efperança. Com a pre-

ferencia , que Elias lhes permittira, erigirão o feu altar; e ® a

pofto o boy em pedaços fobre a lenha, com repetidas fup-

plicas , e maviofas rogativas , clamarão vigoroiamente aos

Ceos , chamando huma, e muitas vezes pelo mentido Baal. seusciamores,

Ifto flzeraÓ defde os crepufculos da Aurora até o meyo dia,

íem que em todo eíTe tempo foífe vifto na diafaneidade do
ar algum indicio do fogo, que com prolixas inftancias ío-

Jicitavao. Como todavia o Sol hia declinando , e elles pe-

los feus importunos rogos nada confeguiaÔ , ufarao de no-

vas ceremonias
,
que confiftiaó em multiplicar gyros, feitos

D por

r

Aceito o arbi»

trio.

Sacrifícios dos
alltas.
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Suas invcn

ções.

Graciofidade

íanca de Elias

por varias invenções á roda do altar. Mas nem por tanto

Baal os ouvia , e menos lhes podia refponder ; porque co-

mo Deos íuppofto , tinha invencível negação para obrar por-

tentos.

64 Provocado Elias de taõ diílbnantes eccos , e tam-

bém das ridículas vifagens , que os fatigados Sacerdotes

continuavao ; com huma gracioíidade jocola ,
que nem ex-

cedia os limites da virtude , nem fe oppunha ao ferio da fua

circumfpecçaõ , querendo dar a conhecer ao Povo os abomi-

náveis enredos dos facrificantes , por modo de ironia irri-

foria lhes diífe: Que reforçaffem as vo&es, e levantaffem

ao Ceo hum mais alto clamor-, porque o /eu chamado Deos

fe achava aufente no paffeyo, ou influído na converfaçao , ou

finalmente retirado nas hofpedarias , onde com os amigos tal-

vez* eílaria mfla hora bebendo a fua odorífera ambrofia : fe

naõ era
y
que inebriado já com as doçuras do neãar , teria

adormecido'- e que para o defpertarem, ou para o diverti-

rem de femáhantes applicacoens , [efazÁaô precisos huns taõ

e(írondofos eccos ,
que fojjem capazes de o levantar do letar-

go da morte.

65 Injuriados da voz do Santo Profeta, paflava fua

deíefperaçao a tal exceíTo ,
que contra íi mefmos irritados,

Defefpcraçaõ huns feriao os corpos com flagellos feitos de ferro , outros
dos doiatias? ^^ agUCjos iníhumentos raígavao as veas. Parecia-lhes ,

que o fangue derramado em obfequio do feu Baal , lhes me-

receria o portentofo fogo, que pertendiaõ. Mas vendo, que

por meyo de taò horrorofa impiedade, naò alcançavao o ef-

perado beneficio, deíiftiraõ do intento com a infelicidade

de adminiftrar aos circumftantes aíTumpto para proferir con-

tra elles intoleráveis injurias , e contra os feus Deofes nun-

ca ouvidas maledicências.

66 Neftes termos deu Elias principio a prevenirfe

sacrificio de Para ° Sacrifício, que porefpecial defpenfa do fupremo Le-
Eiiass gislador , lhe offereceo neíta occafiaó fora do Templo. No

mefmo lugar , onde Samuel em honra de Deos edificou hum
Altar ,

que os Baalitas patrocinados da Rainha deílruiraó ,

erigio outro: fenaó he, que reedificou o primeiro. Em fym-

bolica reprefentaçaó do prefixo numero dos Tribus de If-

çomoodiípoz rael, lhe ajuntou doze pedras > e na fua circumferencia lhe

abrio
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abrio hum fufficiente foíTo para lhe fervir de aqueduéto. So-
bre o pavimento íuperior compoz na forma coftumadaa le-
nha

, e dividida em porções avi&ima, derramou íbbre el-
la doze cântaros de agua , em memoria dos mefmos doze
Tnbus

; a qual copioJamente correo até encher com redun-
dância a circumvallaçao.

67 Recorreo immediatamente ao Senhor, pormeyo
de huma fervorofa Oração

, que fez com os joelhos em ter-
ra, e todo o entendimento noCeo fallando da maneira íe-
guinte: 0' Senhor Deos cie AbrahaÕ, de Ifaac, e de Jacob, L oraçaõ •

beja tempo de dares a conhecer a efte enganado Povo, que
Deos *

vós fois o feu verdadeiro Deos , e eu Jervo voffo , taõ obedien-
te , que em nada me de/vto das infinuacoens da vofja executi-
va vontade. Ouvime , pois , Senhor, ouvime, para que os vof.
(os obftinados inimigos fe perfuadaõ^ e acabem finalmente de
confefar , que fois o feu único Dominante ; pois he certo, que
com a maravilha do fogo , que da voffa /oberana Omnipotên-
cia [oliato

, outra vez, lhe concedeis o beneficio de lhe infla-
mares os corações , para que convertidos vos adorem , e pu-
rificados vos amem.

68 Tal foy a efflcacia, e tanto o merecimento deita
Oraçaõ, que apenas a finalizou, Jogo viraõ Elias , e os cir-
cunftantes cahir fobre o holocauíto chammas de fogo taõ Fos° doCeo-

aftivo
, que com as qualidades de rayo nao ío abrazou a

vióhma, e a lenha , mas também devorou as pedras do Al-
tar ,^e coníumio a agua, e mais reíiduos do iacrificio. Fi-
carão os Baalítas confufos , fem animo para fugir, e até
fem vozes para fe defculpar; porque as línguas , até para
pedir clemência a Deos , fe embaraçavaõ balbucientes. Re-
conhecendo entaõ o Miniftro do Senhor , que perdida eíla
boa occaíiao

, que fe lhe offerecia para caíbgar aos cultores
da idolatria, naõ a poderia depois recobrar fem Mos, e con-
tingências

, proferio contra todos íentença de morte
, que s.»*»* de

elles íem replica ouvirão, e os íeusmeímos fequazes a ex-
ecutarão.

69 Conduzidos para as margens do Cifon , rio , que
tendo na eminência do monte Thabor o nafcimento , dila-
ta pelas fraldas do Carmelo fuás cryftallinas correntes ; aíli
fem nenhum efcapar do caftigo, todos com a perda da ví-

D 2 da

morte.

O? idolatras

eaftigacks.
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da fatisflzeraó o damno dos íeus efcandaloíos procedimen-

tos. TaÒ copioío foy o fangue, que correo dos troncados

corpos dos juítiçados ,
que tingindo as aguas do no ,

pa-

recia haver recebido do monte enchentes purpúreas ,
para

redundar caudaloío ; e tal foy a utilidade , que depois de-

ite trágico íucceíío, e daquelle glonofo triunfo, reíultou a

divina Ley, que fe derao logo a ver os vaíTallos conveiti-

dos, e o Rey penitente.

70 Por efta razaõ fe commoveo o poderolo hl ias a

levantar o interdigo, que íiia infkmmada voz contra os 1C

raelitas havia poílo nos Ceos. i como confiderava , que as

injurias contra Deos, aquém pertendia defaggravar ,
eílavaó

era parte fatisfeitas ; também pelo que a fi refpeitava, ce-

dia de continuar o caftigo aos delinquentes. Prevendo, pois,

que era chegada a occafiaó de fe converter em liberalidade

de agua as rebeldias das nuvens , diííe a Acab : Que /ubiffe

a comer, e beber livre de cuidados , porque já percebia indí-

cios de huma copiofa chuva : que pois a Idolatria fe achava

baflantemente defangrada 5 também no /eu peito
,
por meyo

deffa me/ma ventilação , fe extinguira a ardente febre do ze-

lo {
que lhe inflamara as voz.es para endurecer as nuvens ,

e impedir fuás redundâncias.
.

71 Subio o Rey a tomar a refeição nece liana, de-

ftituído do fuftò ,
que no horrendo cacaftrofe dos fali os Pro-

fetas concebera ; e Elias , fem dar fim ao rigoroío jejum ,

em que paííára o dia , fubio perto da noite ao lugar mais

eminente do monte. De hum alto, donde em menos diífan-

cia fe deícobria grande porção de mar , mandou a leu Dif-

cipulo Jonas, que dilatalle os olhos, e obfervafle , fe no

orizonte apparecia algum final indicativo de agua, que da

Providencia Divina efperava: e elle genuflexo em outro fi-

HWB orando, tio accommodado paraaOraçaÔ, ficou fupplicando a Deos,

que agora em utilidade dos viventes trocalle a juítiça em

piedade , o rigor em benefícios.

72 Obedeceo o Difcipulo ao mandado, mas logo

obfcvaçaõdo refpondeo: Que nada vira. Recomendou-lhe Elias ,
que

piíciPul°: profeguifle a diligencia até a íetima vez. Neíle numero col-

locou myíteriofamente fua confiança , e foy proveitofa , por-

que na última obfervacaó
,
que Jonas fez 3 declarou : Que

divifava

Ohíervaçaõ »

q\ie mandou
fazer.
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âivifava ao longe buma pequena Nuvem , á feição âe pegada
de creatura humana

, que je levantava do mar. Elias aííim
queifto ouvio, e logo, que percebeo o myfíerio da vifaõ,
mandou pelo meímo Difcipulo advertir ao Rey , que com
a poííivel preíTa fe retiraífe ; porque a chuva era infallivel,

e feria inevitável o incommodo, que efta lhe caufaria na jor-
nada

, por lhe ficar a Cidade em diílancia de dez legoas.
Pofto finalmente Acab na eílrada com toda a comitiva Real,
acompanhando-o também Elias , caminharão toda a noite
para chegar ao amanhecer a Jeírael. Revolvendo- íe logo a
Região etherea , ceííou a dificuldade das nuvens , e che-
gou com effeito o felice dia de chover fobre a terra taõ co-
piofamente, que as aguas pareciaÓ ou effeitos da tempefta-
de , ou inundações de diluvio.

73 Na mefma occafiao foy revelado ao Santo Pro-
feta o ineíFavel Myfterio da Conceição puriílima da Virgem
MARIA , que elle guardou no leu coração : e no dote da
profecia, que participou a feus Filhos, lhes deu a conhecer,
que em reverente obfequio da candura daquella Soberana
Senhora, Mãy dos Carmelitas , nos deixava a cor branca
das capas , que veftimos , e também o zelo , com que a fua
mefma Conceição irr maculada taÔ acerrimamente defende-
mos. Deíla antiquiílima noticia procedeo, o dedicarem-] he
os noíTos primitivos Religioíos (antes, que ninguém) a Ca-
pella do Monte Carmelo , em tempo , que ainda a Senho-
ra vivia, onde já entaô a veneravaó como iíenta da culpa
original. Ifto executarão no mefmo lugar da vifaõ : e para
memoria delia fe determinou , que em toda a Ordem íe re-
zaífe no fim das fete Horas Canónicas a Salve Rainha , ref-
pondendo ás fete vezes , que precederão á appariçao da Nu-
vem

, que foy emblema da graça , e fymbolo de MARIA.

Vifaõ da Nu-
vem.

Advertência

feita a Acab.

Revolução das
nuvens.

Myflerio da
Conceição da
Virgem San-
tiílima.

Significada na
cannura de
noffàs capas.

Capella do
Carmelo.

CAP]
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CAPITULO V.

74 E

Perplexidade

do Profeta.

Da jornada , que Elias fiz, até fe ejconder em huma gruta

do Monte Oreb , onde o Senhor o vijhou.

Ntrando Acab em Jefrael , onde a Rainha af-

flida , e cuidadoia o efperava para faber o

r fim do fucceífo ; logo lhe deu noricia dos

triunfos de Elias ,
que confiítiaô na morte dos Profetas ,

e

na injuria feita ao idolatrado Baal. Como favorecido já do

auxilio Divino pertendia encaminhai-la pela fegura eítrada

da verdade, parecendo-lhe ,
que a relação daquellas vitorias

foífe motivo baíknte a reduzilla para o conhecimento do

verdadeiro, e único Deos de Ifrael. Ella, porém, refpi-

rando iras ( como fera, que depois de enfanguentada mais

fe enfurece 5 ) em defafogo do feu iracundo coração aíTim

fallou, e mandou , que da fua parte ifto mefmo fe déíTe a

faber a Elias: Que outro tanto executaffem nella osDeofes,

fe no dia feguinte naõ fiz,efje na vida do me/mo Elias o eftrago,

que elle no Cifon confeguira contra as dos jeus Profetas.
_

75 Difpunha o Senhor , que Jezabel dilataíTe a vin-

gança j e déífe a perceber o intento, para que Elias tiveííe

meyos , e tempo de fe aufentar ; e nao foííe precifo , que

a Omnipotência Divina , fem neceífídade , fe houveíle de

empenhar na execução de novos milagres.

76 Com efte avifo fahio deJeírael , fem íaber verda-

deiramente para onde caminhava. Entregando-fe a providen-

cia do feu deftino , tímido , e receofo, naõ difcorria qual dos

caminhos feria o mais conveniente para bufcar os meyos da

fegurança. Neftas indifferenças ,
eíquecendo-fe até do ali-

mento neceífario para confervaçaô da meíma vida , que de-

fendia , tomou a refoluçaô de fe aufentar para Berfabé, ter-

moAuílral da Paleftina ,
que daquella Cidade diftava qua-

renta léguas. Deípedindo alli o Companheiro , baftantemen-

te inftruído no que lhe era conveniente obrar , entrou pe-

las incultas foledades da Iduméa, onde lhe aconteceo, que

rendido ao rigor da fome , e da fadiga 3 fe lançou por ter-

ra?
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mindo.

ra, valendo-fe da fombra efcafla de huma arvore pouco fron- Sombra dojo.

doía , que degenerada em Portugal , tem o nome de Zim~
^

1**

bro, e os Latinos, como legitima dofeuPaiz, lhe chamao
Juniptro,

77 Nefte lugar, vencido mais da trifteza
, que de

outra paixão
, confíderando-íe deítituído de toda a commu-

nicaçaó humafta
, levantou aoCeo o penfamento , e fallan-

do com Deos aííim lhe diííe: Bafla , Senhor: nao me dila- sn PPi;«i.

teis mais ávida. Levay para vós efia alma , que por vós an-
Deos°

da opprimida de horrores, e de mortais agonias. Porventu-
ra eufou de melhor condição a re/ptito de meus Pays, para
fe me dilatar mais o praz,o da vida , quando elles taõ anti-
íipadamente pagarão o tributo á morte }

78 Vacillante com a imprefTaò deites cuidados , efte-
ve hum pouco difcorrendo no motivo delles , até que para
dar huma evidente prova da grandeza do feu animo, naò
obflante íe lhe repreíentar o perigo quafi inevitável , dor- s. E i 5as dor.

mio íocegadamente. O Senhor , que tanto na fua memoria
traz a coníolaçaõ dos feus fervos , julgando, que Elias ne-
ceflitava de alivio, e de comida, Jhe enviou do Ceo hum
Anjo, para que o viíitaffe, e lhe trouxeííe hum paô , ehum
vafo de agua. Chegou olnviado, e achando~o dormindo, o
deípertou , dizendo-lhe : Levanta-te, e come. Abrio Elias os
olhos : e ainda mal reílituido do exercício dos íentidos, vio
á cabeceira o paõ fubcinericio , e a agua , que milagroíamen-
te fe lhe adminiítrava ; proporcionando-fe aquella peniten-
te comida com fua virtude, em tal forma, que á lua ordi-
nária abílinencia reípondia a qualidade do regalo.

79 Taó pezado era o fomno , que a poucos bocados
ceifou de comer , e outra vez fe rendeo á violência

, que
lhe prendia os fentidos. Entaõ com força mayor , e vozes
multiplicadas, novamente o defpertou o Anjo, e lhe diífe:

Lèvanta-te , e come ; porque ainda te refla para profe^mr
hum di la tíido caminho. A efla infínuaçaô obedeceo tao pon-
tualmente o anguítiado Profeta, que Jogo fe lavantou para
comer, e beber a porção, que por minifterio do mefmo An-
jo o Provifor Divino lhe offerecia. E ainda, que a comi-
da era tao diminuta

; pela fingularidade de vir do Ceo , e
peia regalia de fer defpenfada por Efpirito Angélico , IhQ

commu»

Vifitado do
Anjo.

Comfndo o
paõ fubcineri-

cio.
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commnnicou ao corpo taô reforçados alentos , que por be-

neficio delia caminhou quarenta dias , e quarenta noites fera

admittir defcanço : até que depois de varias digrefloes ,
che-

gou á frondofa falda do Monte Oreb , que o Senhor lhe per-

venira para termo da jornada, e habitação da peífoa.

8o Entrando pela formidável afpereza de íua inculta

circumferencia , chegou a lhe penetrar O centro , onde fe ef-

condeo em huma apertada gruta, baílante a conceder abri-

go a hum fugitivo , que vivia entre os horrores da morte ;

pois por altos juizos de Deos , ainda os ameços de Jezàbel

naõ fe lhe apartavaõ da memoria. Porem o mefmo Senhor,

que creou a Elias com hum coração , onde naõ era bem ,

que prevaleceííe a covardia ;
querendo fazer iníuperavel a

fua animofidade , como precifa para gloriofos aiíumptos de

fua Divina honra , logo lhe appareceo , e lhe diííe : Que

fazes aqui, Elias ? Como chegas a dar indícios de temor, quan-

do conheces , que te affiflo ? Como te affuftaõ os efeitos da ira

âe huma mulher , tendo experimentado as maravilhas da mi-

nha Omnipotência , executadas a teu favor , defde quejara

te defender appliquey a valentia de minha operativa mão ?

8i Confufo o Profeta de ver, que entre os favores

do Ceo juntamente recebia a merecida reprehenfaô de feu

receyo , logo deu prompta repofta, e nella a devida fatis-

&
o

ep

stnho

d

r?

da
façaõ, dizendo : Eu , Senhor, com todo o zelo, que cabe na

minha põffibilidade , tenho até agora zelado a voffa Divina

honra : o que fempre executey em attencab do muito, que vos

devo, como a meu Deos ,
que na realidade o fois , e também

como a Senhor dos Exércitos ; porque os filhos delfrael fal-

tarão ao paclo , que comvofco celebrarão , deftruiraõ voffos

bolocauflos , tirarão aos voffos Sacerdotes as vidas ; e Jendo ,

que delles até o prefente , eu fó tenho triunfado da morte ,

agora ma procuraõ dar , para que totalmente naõ prevaleçaÔ

os que vos Jaõ confagrados,

82 Então nada lhe replicou o Senhor, por tal vez co-

nhecer, que femelhantes palavras naõ erao pronunciadas por

Elias advertido, mas fem intenção, proferidas fó pelo feu de-

lirante pavor. E para que fe inteiraífe do íeu poder , em or-

dem ao conveniente caftigo de feus inimigos, e também da

fuavidade com que no Mundo regala , aos que verdadeira-

mente
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mente o amaô
,
foy com efpecialidade favorecido defta vi-

íaó. Achava-fe elle na entrada da gruta, que como rude
morada 3 mó gofava de outra porta, que a natural entrada
efcura, e toíca^ e logo fentio , que paíTava hum tempef-
tuofo vento, taòrijo, que facodia da terra as íuas mais radi-
cadas producções , desfazendo os penhafcos , e aplanando os
montes mais iubJimes até os igualar com os valles.

83 Seguío-fe hum terremoto de tal forre horrorofo
,

<]iie o coração mais intrépido deímayava , parecendo-lhe
,

que a terra fe fundia, e que abrindo contra os viventes dif-
ferentes bocas, a todos tragava. Veyo depois hum acli-
Vo, e voraciíTimo fogo

, que íem refiílench , tudo coníu-
mia. Immediatamente chegou huma viração fuaviíTima , for-
mada do ar mais delicado, e puro. Nefta vinha Deos e ° ndc vinha

mo na tempeítade do vento , e menos no tremor de ter-
ra

, ou no fogo
; porque eftes erao fymbolos da fua vin-

gativa juítiça contra os inimigos de fua fanta Ley : e a vi-
ração era emblema do glorioío premio , com que aosjuftos
letubúe as meritórias afflicçoes, que em feu obfequio pa-
decem. r

84 NaÕ ignorava o Profeta , que o mefmo Deos era
o que realmente o viíitava

; porque antes recebeo o avi-
fo do Ceo

, que o prevenío para a recepção de tamanha hon-
ra. bahio^a buícalla : mas logo fufpendeo os pálios , que ío
ie dingiao a exercitar as reverentes adorações

, que reque-
ria a prefença de feu Creador

; porque naVíma fufpenfao
Jhe ccnfagrou as poífiveis demonflraçoes do feu exnemofo,
e nunca baítantemente expreífado agradecimento E logo

'

que a Divina Mageflade fe lhe fez prefente, julgando, quemo erao íeus olhos merecedores de ver taõíublime, Qàef^
proporcionado objedo , cobrio o rofto com a capa , e defta
maneira confeíTou íua indignidade, íemprejuizo da alma na
participação das delicias

; porque toda eira gloria fe lhe im-
pnmio no entendimento.

85 Segunda vez lhe perguntou o Senhor : que alli ?«**» de

JazAa
;

ao que elle refpondeo, como na primeira; Oue few-
° e0fc

A ,pre zelara a fua honra, forque os filhos de Ifrael faTtaraõ á ^
cvferrancta do pado , que cem elle celebrarão , profanando
es Jeus Altares

, e tirando as vidas aos /eus Profetas i e que
E

Demorftraçaõ
de humildade
de Elias.
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lendo elle o único, que e/capara da morte , agora o bufefa

mJ5, para nelle executarem a me/ma femra&aó. AIli com

voz'interior fe lhe deu a conhecer, o que antes naõ adver-

tia : de forte, que ficou com efte grande favor animado,

e inílruído para naõ temer nem a ira de Jezabel , nem o fu-

ror dos feusMiniftros. ]

86 EntaÔ lhe mandou o mefmo Senhor, que íahiiie

do deferto ao povoado, pelo caminho de Damafco, para ex-

ecutar três acções, todas do feu agrado. Vinha a fer a pri-

meira : Que nefta Cidade ungiffe a Rafael em Rey da Syria,

A fegunda : Que pafjando a Samaria , ungiffe a ]ebu em Rey

de Ijrael; porque eftes eraõ os dous verdugos, que* deftina*

vã para tomara merecida vingança de Acab , ejezabe/; cu-

ja família , e cafa Jeria por elles deftruida , em Jatisfaçaõ

do innocente fangue dos Sacerdotes ,
que elles derramarão ;

que fempre na Jua Divina prefença clamava jufiiça. A terr

ceira: Que ungiffe ao Profeta EU/eo , filho de Safad, natu-

ral , e habitador de Abelmeula ,
para que foffe feu immedia-

to Jucceffor , naõ fó no dote da profecia , que tinha de lhe par-

ticipar com as mais excellentes prerogativas delle • mas tam

bem na Prelazia da fua Ordem , que com a boa difpo/içao,

tomada na torrente de Carish , havia de ter fauflo principio»

no Mente Carmelo • onde a virtude do mejmo Elijeo , fupprmt

do o miniflevio da mais aguda ejpada, jeria poderofo inflru*

mento da morte dos idólatras , para que extwgutffe as relí-

quias daquellesy que fugiffem aos vingadores golpes de ambos

os Reys.
]

87 Obedecendo a efte Divino mandado, fafoio Elias

dos fragofos deíertos do monte Oreb , e guiado pela mão

de Deos, caminhou a executar logo a unçaõ de Hazael , e

Jehu, efte em ElRey de lfrael, aquelle da Syria ; pofto,

que fó ficarão com o jus directo, e naõ com os exercícios

do poder ,
que o teriaõ quando no tempo competente cin-

giífem as Coroas das Monarquias. Agora fó ficavaõ preve-

nidos para as dignidades , que haviaõ de gozar, depois que

da mão dos Reys dominantes , com infortúnio igual aos feus

defacordos, lhes cahiííem os Sceptros.

88 Daqui paíTou a por em execução a ultima reco-
"

mendaçaõ de Deos. Partio para Abelmeula , e pouco dí-

ílante



Tomo I. Parte 11
3 $

fíante da Cidade , encontrou a Elifeo r que fe exercitava no
fabrico das terras de feu pay , Lavrador pofTante , e de to-
da aquella Provinda o mais opulento. Por conta do filho
eftavaõ doze juntas de boys , que em differentes charruas
íerviaó á cultura dos campos. Aflim , que nelle empregou
o Santo Profeta os olhos , com a luz , que trazia , logo o
diftinguío entre os companheiros ; e ungindo-o com o óleo
fagrado, lançou íobre os feus hombros a capa , enellamy- ungeaEiireo

ílenoíamente o Habito da Religião, onde o recebia, para
fer agora fubdito , e depois Prelado Geral dos profeííores
do feu Monacal , Anacoretico , Profético 3 e Cenobitíco In-
ílituto.

89 Notável foy o defapego, que o novo Difcipu-
lo teve dos bens do Mundo. Renunciando as riquezas de
feus pays , dos quaes era legitimo herdeiro , fem cuidar em
outra coufa , que em fe defpedir delles, mediante a reve-
rencia filial , que moflrava em lhes beijar a mão , com facul-
dade do mefmo Elias executou efta diligencia , e voltou pa-
ra o feguir defembaraçadamente. Tanto foy o contentamen-
to

, que concebeo no erTeito defta Divina vocação
, que em

final de alegria deu aos Companheiros hum banquete , com
o qual celebrarão a felicidade do eítado do novo Difcipuío
que dalli feguio a íeu Meftre , trocada a vontade própria
em pontuai refignaçao para lhe profeíTar obediência.

EKíeo fegúê a

Elias.

CAPITULO VI.
Da-fe individual noticia do Monte Carmelo , que o Grande

Elias efcolheo para nelle lançar as primeiras pedras do
myfltco Edificio da nofja amiqmffima Religião»

9o í~^ AsHiftorias Sagradas coníla, haver dous

I
U celebres montes chamados Carmelo , humJ_^ menos memorável , outro incomparavel-

mente íamofo. Ambos exifiem na Afia, em huma das fuás
mais férteis

, e dilatadas Provindas
, que em toda a Chrif-

tandade merece a denominação de Terra Santa, em memo-
& 2 na

Dous montes
com o nome
Carmelo.
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ria de haver adminiftrado á Sacrofanta Humanidade de nof-

ío Redemptor o berço, e o tumulo. As Letras Divinas !he

chamao : Terra de Promiilaó , de Canaan , Paieltina , U-

rael , e Judêa. As humanas a intitulao Syria da Paleílina,

Filiíléa, Fenícia, e de outros modos : terra deliciofa
,
pro-

mettida aos filhos de Abrahaô , em premio temporal da Fé

deite Santo Patriarca ; e he taõ abundante dos regalos necef-

farios para a vida humana ,
que deu occafiao a dizeríe me-

taforicamente ,
que nella fe fecundavaó as pedras para ver-

terem óleo , e eflillarem mel.

01 O Carmelo de menos fama , he o dejudá, habi-

tação do opulentiííimo Nabal , onde Saul alcançou huma in~

íígne vitoria dos Amalecitas , e David fe refugiou quando

fugia ás femrazoes do mefmo Saul ; obrando acjr.ella nunca

efquecida acção de clemência, quando por intercelfaõ deAbi-

gail perdoou a feu efpofo Nabal as culpas de ingratidão , e

blasfémia , com que lhe defattendeo ás fupplicas, e lhe pro-

fanou o refpeico.

02 O mayor na circumferencia, e mais authorizado

na efíimaçaô , he o que repartido entre os Tribus de lírael,

coube aos de Izachar , Afer , e Zabulon. He comprehen-

dido de treze legoas em circuito , com diíferentes medidas

da ínperficie do plano ás fuás eminências, conforme o rumo

por onde mais , ou menos fe levanta da terra. Tem por

baliza terminante da fua avultada figura o Mediterrâneo da

parte Occidental , donde principia huma fermoía, e dilatada

campina, que fe vay elevando, e em pouca diftancia forma

hum fublime promontório, taó conhecido, como refpeitado

dos navegantes. Servem como de rayas aos feus limites as

Cidades de Nazareth da parte Oriental , da Meridional a

de Ceíaréa , e da Septentrional a de Tolomaida , diílando

cada huma reípeclivamente menos de duas legoas.

93 A defeida Occidental , que fe eftende para o Me-
diterrâneo, he de cinco legoas contadas, naó rectamente 5

mas íegundo os deívios , e quedas ,
que fegue para com-

raodidade dos feus povoadores : e deita fe vaõ repartindo

outras, por onde correm muitas eílradas, que daò ferven-

tia para o monte , e communicaçao para os valles. A mais

fuperior das fuás eminências he a Septentrional maritima , que
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fe eleva fobre a Occidental

» por ficar eíla hum tanto aba-
tida , e a feu reípeito humilhada. Tem eíta mayor altura ,

na opinião mais confiante , huma milha, que correípondê
a hum terço das noíias léguas ; e r?aó ha quem abbrevie
a medida para lhe contar eíta diftancia, poílo que alguns a
eftimaÓ por mais excelfa.

94 Contem o monte principal muitos , e altos cabe-
ços , diítin&os entre íi com profundos valles ; huns

, e ou-
tros veílidos de taõ apraziveis verduras , que até o agrefte suafermoiurà,

de muitas arvores infrueti feras ferve de objecto deleitavei

aos olhos humanos. Muito concorre para a louçania das ar-

vores, e confervaçaô das plantas odoríferas a fuperabundan*

cia de rios, e multiplicidade de fontes, que liberalmente

as regaõ por toda aquella fuperior , e inferior circumfe*

rercia. As aguas, lem degenerar da fua boa qualidade, faó

faborofas , e faluriferas, nao fó entre os limites do monte»
mas também pelos campos , depois que em beneficio delíes,

e das povoações circumviíinhas
,
gyraÒ até íe reftituirema©

mar, donde manarão.

95 No centro do monte, em hum bofqne ameniílí-*

mo, chamado na Sagrada Efcritura SaltusCarmdi , fe divi-^ Maièfi 14*

fao vinte e quatro lapas, e em cada huma delias a figura of- n . „.. .

dinana das noilas Igrejas, rorma huma Capella mayor en- P al <

tre duas collateraes, que a refpeito da que lhes fica no meyo,
fao menos avultadas. Os prolongos , tecto, e finalmente to-

da a fabrica he obra tofca , daqual fe ignora o principio , e

o Artífice. No tempo prefente fe conjectura, que as lavra-

rão alguns folitarios antigos : mas pode fer-, que deíla meí-
ma maneira a produziífe a natureza, prefága de alguma efpe-

cialiííima Providencia , em ordem a fervir de cafa de Ora-
ção , e de perpetua morada aos Servos de Deos , que depois
retirados do Mundo , íe convidarão a viver penitentes em
femelhantes edifícios.

96 No feu recincto fe contaô mais de mil grutas íb-

bre fi
; e fó em hum venerando fitio , ao qual os naturaes

chamao Schif, e Rueban
, que vai o mefmo, que Brenhas

de Relipiofos , fao contíguas , e continuadas. Difta efte lu- Suas 8™m*

gar coufa de légua , e quarto da fonte de Elias : e eftá na
queda Occidental do -Monte, em hum dilatadiílimo valle,

onde
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onde fe contaó quatrocentos penhaícos abertos em numero-

fas cavernas, que reprefentaõ cellas de Religiofos, comja-

nellas raígadas no vivo das mefmas penhas. Todos eftes pe-

nhafeos ficao debaixo da cúpula de huma concavidade tama-

nha 3 que quaíi excede a poílibilidade natural o fufíentarfe

por modo de abobada , em hum taò largo , como eftendido

vaõ. Nelle fe achaõ embutidas mais grutas
,
proporcionadas

para o commodo dos Anacoretas , e entre ellas ha cubiculos

capazes de receber cem habitadores.

97 Na parte Oriental , em hum alto, eílá o lugar, on-

de Elias concorreo com os Baaíítas a confagrar a Deos o Sa-

crifício
,
que deu occaíiaõ a lhes tirar as vidas, quando man-

dou feparar dos corpos as cabeças de oitocentos e cincoen-

ta falfos Profetas : razão , porque os Naturaes chamaÕ a eíle

lugar Mocata, que tanto val 5 como fe diíTelfem Mortanda-

de j
pela que fe executou nas margens dorioCifon, o qual

fe engroíTa com os cabedaes de huma copioía fonte , que

abaixo do mefmo lugar naíce , e logo entra no rio , o qual

dilatando-fe pelas raízes Orientaes do Carmelo , fertiliza os

campos de Esdrelon , e fe divide em duas caudalofas ri-

beiras.

98 A celeberrima fonte , que fem perder a primeira

denominação , ainda lhe chamaõ de Elias, fe deíentranha de

hum grande penhafeo
, que exiíte na ladeira Occidental do

promontório. Corre copioíamente por duas , e mais bocas,

cujos liquidos cryfiaes fe deípenhaó por hum valle , e defte

fe participaó a muitos , communicando-fe em beneficio da

cultura , e hoje em utilidade commua dos povos circumvi-

íinhos ; porque com eílas aguas íe move grande quantidade

de azenhas. E fendo taó inexhaurivel a fua abundância , tem

a experiência moítrado aos Naturaes , que faltando no mon-
te a aífiftencia dos Carmelitas , também a fonte fufpende as

correntes ; e logo , que elles o habitaÓ , rebenta para ema-

nar com liberalidade : prodígio, que os Catholicos eítimao,

e os Bárbaros applaudem com admiração.

99 Julgando, pois, o Santo Patriarca Elias
, que ef-

te celebre Monte, era em tudo acommodado para nelle re-

colher os Difcí pulos
, que o imicavaõ ; e que alli poderia ef-

tabelecer a fagrada Religião , que na torrente de Caritb.

por
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As lapas onde
moravaõ.

por infirmação de Deos havia delineado ; fez eleição de fuás

foledades para glorioío berço dos que em toda a poíterida-

de fe lhe adoptaílem por filhos. De Abelmeula caminhou
para o CarmeJo acompanhado deEJifeo, que poílo naô era

o primeiro na antiguidade da Ordem ; pela particularidade

com que a ella foy trazido , mereceo entre os mais antigos

no Habito , toda a preferencia. Já nefte tempo obfervavao as

direcções de Elias o filho da Sareptana , Micheas filho de
lembla , e outros profeílores da Ley de Deos, que atraí-

dos da fuave fragrância de fua heróica virtude , nso íó o
buícavaò , mas também renunciado o Mundo

, perfeitamen-

te o feguiaó.

ico Accommodando-fe os Diícipulos por aquellas gru-

ías , Elias elegeo para fua habitação a mais eítreita , onde
quaíí fepultado em vida , todo o tempo oceupava na contem-
plação dos Divinos Myfterios, e na educação dos Diícipu^

los , que inftruia. E porque achou depois outra caverna mais

ãfpera , e menos dilatada no vao , deixou , ( como bom Pre-

lado ) a primeira , e fe accommodou nefta ultima
, que fó

continha de diâmetro a extenfaô de doze palmos em qua-

dra. Queria , que das eítreitezas de fua Regular obfervan-

eia colheíTem os fubditos o fruto de afpirarem á perfeição da

mais exacla reforma
;
que naÓ pôde fer confiante, íe a mor-

tificação do Superior nao correfponde á do fubdito.

ioi A primeira diligencia , que com edificação de to-

dos executou no Carmelo , foy a curiofa fabrica de hum de-

votiíTimo Oratório , erigido no meímo lugar, donde vio a my-
fleriofa Nuvem levantaríe do mar , com a femelhança da pe-

gada humana; a qual dilatando-fe por todo oOrizonte, íe

reibJveo em aguas para regar copiofamente a terra. O moti-

vo, que occorreo para fe empregar taÔ cuidadofamente neíla

obra de heróica piedade , fegundo o que commummente eí-

crevem os Authores eftranhos, e domefticos , foy o íeguin-

te. Revelou-lhe Deos figurada naquella cândida Nuvem hu- significação

ma puriffima Donzella
,
que elle elegera para JVlãy de feu Uni-

génito Filho, por haver decretado, que no feu ventre Vir-

ginal fe fizeífe homem, para Redemptor do Mundo. Abra-
fado entaÔ em nobres anciãs de fervir a eíla Soberana Crea-

tura, que por May da Mageflade Divina íe fazia credora

- - í dos

Oratório do
Carmclos

da Nuvem,
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dos mais relevantes obfequios ; cuidou no mayor, que po-

dia caber 110 feu defempenho , a fim de merecer para íi , e

para os futuros profeífores do feu Carmelitano inítituto 3 o
beneficio de fua íingular protecção.

102 Confultou ao Divino Oráculo nefte ponto : e lo-

go ouvio ( ou por expreífo mandado , ou por infpiraçao in-

terior ) a determinação de fua vontade , em virtude da qual

lançou naquelle lugar os primeiros fundamentos da fua Or-

dem Profética, em veneração do Virginal objecto, bem que

futuro ainda por muitos annos. Movido defta caufa final ,

exemplar, e meritória , começou a abrir os alicerfes daquel-

le antiquiííímo Oratório do íeu primeiro Convento , cabe-

ça dos innumeraveis , que fua interminável duração havia de

adquirir na redondeza da terra. Com a efperança no benig-

no influxo da meíma Virgem Senhora, fem apartar os olhos

da coníideraçaô da Nuvem
,
que o protegia , deu feliz prin-

cipio ao Sacro Edifício no anno de 3127 5 que concorria

com o de 926 antes de nafcer nelle feito homem o Divino

Verbo.

103 Chegado o Oratório de Semnion á fua ultima per-

feição , a elle concorriaó os Eremitas do Carmelo , (
que no

reílante do dia enchiaõ as grutas ) fó ao miniíterio de lou-

varem a Deos três vezes , conforme a infinuaçaô do Profe-

ta , demanhãa, de tarde, e pelo meyo dia. Alli fe oceu-.

pavaô no inceííante exercício de repetir , em louvor da Ma-
geílade Divina, Pfalmos, Cânticos, e Hymnos ; entoan-

do-os ao íom de inítrumentos muficos 5 para que na íuave

harmonia, que ao fom delles compunhao, melhor pudeílem

exprimir os puriííimos arTe&os de feus corações fempre ele-

vados ao Ceo 3 onde as alegrias faõ verdadeiras , os goftos

eternos.

104 Alli explicavaò , naó fó Elias , mas também ou-

tros Rei igiofos deputados para eftes empregos, os dogmas
da Ley, e os pontos mais difficultofos ,

que fe continhao nos

Sagrados volumes delia. Eíte íanto exercício era indifpen-

favel nos dias feílivos , efpecialmente nos Sabbados , e

Calendas , nos quaes o Sacro Oratório era mais frequenta-

do do concurfo popular; louvável coftume 5 que fe confer-

vou no tempo da Prelazia de Eliíeo 5 fem que obítaífe para

receber
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receber as utilidades Efpirituaes a differença do fexo ; por-
que fegundo íe infere do Capitulo quarto do livro também
quarto dos Reys , querendo huma devota Matrona fubir ao
Carmelo, feu marido a impedio, com o fundamento de naó
fer aquelle dia ou de Sabbado , ou de Calenda ; nos quaes
Jhe naõ embargava os paííos em attençaõ ao merecimento
da caufa.

105 Daqui em diante começou a noíía Religião a
chamarfe Ordem Profitica , por ferem muitos, os que com
o dote de profecia a profeííavaó ; e também porque naquel-
fes tempos mereciaó a denominação de Profetas todos aqueU
les, que na prefença deDeos fe empregavaó em entoar os
íeus quotidianos louvores. E ainda que já no tempo de Sa-
muel haviaõ muitas peííoas dedicadas a Deos , e própria»
mente Ecdeíiafticas

, que para melhor íe empregarem no
feu culto, viviaó feparados da communicaçao dos feculares,
dentro da Caía do mefmo Senhor, aggregados em alguns
CoIIegios ; todos eíles no governo dos Re>s idolatras foraô
defpojos da fua barbara íevicia : de forte, que refuícitando
Elias como fogo das cinzas dos meímos eftragos , animou
novamente aos profeífores daquella primeira doutrina

, que
já como eftatuas fem vida , haviaò facilmente perdido as rne-^

morias da fua antiga educação.

106 A eíla obfervancia da Ley inftituída por Samueí
3

e agora no Carmelo reftaurada, accrefcentou o Grande Elias
Oração , foledade , penitencia , e os três votos de Obediên-
cia, Pobreza, eCaftidade, que conflituem eífencialmente o
Eftado Religiofo, atéalli nunca ouvido, nem praticado en-
tre os homens. Mas ainda , que o fez profeífar na fubílan-
cia, naó teve a perfeição , íolemnidade , e poder das Cha-
ves da Igreja , nem as outras prerogativas

, que goza na Ley
4a Graça; na qual o principal inílituidor foyjESUCh riflo,

já de Elias previfto para o ter na Ley Eícrita por caufa ex-
emplar

, e final dá Idéa, que taa ariticipadameme executa-
va. Pelo que, na Inftituiçaõ da vida Monaítica vem Gran-^
de Elias a fer a refpeito de Chrifto , Miniílro , e Inftrumen-
tormas em ordem aos Fundadores das outras Sagradas Re-
ligiões he na antiguidade do tempo o primeiro, e comparado
com todos, a nenhum inferior na fantidade,
~ íàuí F CAP1.
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; 'CAPITULO VIL
Da injufta morte de Naboth , e do merecido caftigo , que

Elias vaticinou ao impo Acab.

107 "^b "X Ove annos contínuos perfeverou o Santo

Patriarca na affiftencia do feu amado Car-

melo , occupando-fe nos exercícios de re-

levantes virtudes ; e repartindo com os feus fubditos o paó

Efpirituai , com que o Senhor liberalmente o alimentava.

Por cauía dos muitos líraelitas , que attraidos de fua doutri-

na lhe abraçavaó olnítituto, fe diminuía o numero dos Idó-

latras , e fe multiplicavaó os defeníbres da verdadeira Ley:

de forte , que para fe recolherem os Filhos dos Profetas re-

cebidos na Ordem 3 era precifo, que também Elias fe oc-

cupaíTe na reedificaçaó de muitos Collegios, que fe arruina-

rão 3 porque da ira de Jezabel liaô fe poderão livrar com
o privilegio da immunidade. Mas como o feu furor eftava

naquelle tempo foffbcado , em quanto nao havia infentivo

de novos incêndios , ajudado Elias de Deos , obrava quan-

to fua Divina luz interiormente lhe infpirava : o que tudo

fe terminou no anno de 9175 antes da Encarnação do Ver-

bo , que era o da creaçaô do Mundo de 3136.

108 Neíle anno, mandou o Senhor a Elias, que do

Carmeio fahiífe a fazer certa diligencia , cujo eífeito fiava

do feu cuidado ; porque na conjuntura prefente naò acha-

va peííoa taõ abrazada no feu zelo, que houveíTe de em-

prender femelhantes acções, temerárias na opinião do Mun^/

do, mas na íua prefença meritórias. Relataremos aqui todo

o faÓTo para melhor intelligencia da reíbluçaõ de Deos , e

animoíidade de Elias .

109 Em Jefrael, antiga Cidade de Samaria , onde

Acab , eJezabel haviaõ reprefentado as horrorofas fcenas de

fua intolerável crueldade , vivia hum honrado homem , cha-

mado Naboth, de quem fallando os melhores Interpretes af-

firmaÒ , fer digno de efpecial recomendação , já pela bon-

dade do génio , já pela reótidao da confciencia. Era pof-

fuidor
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íuidor de huma vinha próxima á cafa de campo do Rey, á a vinha, que

qual eíle muitas vezes acudia a recrearfe para diverfaõ dos
A"b lhe eedl°

laboriofos cuidados do feu confuíb governo. Com a infacia-

vel cubica (
própria nos opulentos ) de ampliar hum jardim

de íua mayor eítimaçaõ, peíToalmente deu a faber a Naboth,
que fazia goíto da vinha , para a encher de plantas mimo-
ías, e odoríferas, as quaes ferviíTem deobjeclo aprazível aos
feus olhos , como já aíFeiçoados á commodidade do íitio ,

onde por eíle modo pertendia juncar a delicia com a gran-
deza.

110 Para efte fim lhe oífereceo, ou propriedade equi-
valente em outro lugar, ou o jufto preço da vinha, confor-
me a fua avaliação. Deita maneira íe prevenio

, porque ía-

bendo a impofíibilidade, que havia para o confentimcnto da
parte, cautelofo lhe propoz aquella íobrogsçaõ : pofto que
como avaro julgou , que a equivalência de outros bens fe-

ria fufficiente interefíe pêra vencer todas as poffiveis diffi-

culdades em beneficio do feu deíordenado intento.

in Percebido o empenho delRey, grande feria a
deíattençaõ, e íempre culpável a repugnância de Naboth,
fe lhe fofíe licito ceder de hum direito, que lhe era indef-

penfavel. Refpondendo pois ao Soberano, naõ fó com a fyn-
ceridade, quejpedia o cafo, mas com a profunda fubmif-

Rcpofta bem
faõ, que devia á Mageftade, aííim lhe diíle : Que teria por
honra o podello obedecer , porque nos vafallos a graça dos
Príncipes era o mais eftimavel de todos os feus favores, afi
fim como o feu defogrado a mayor infelicidade : porem , que
a Ley no livro do Levitico empedia aos âefcendentes das Fa-
milias o alienarem as fazendas capitães de feus progenitores:
e que pois era publico , que a pertenâida vinha fora heran-
ça de feus pays , e que efies a deixarão vinculada para fe
confervar nos /eus âefcendentes ; em tal cafo , elle a naõ po-
dia vender, nem fubrcgar, porque naõ era fenhor, mas já
nfufruãuario , em quanto a propriedade naôpaffava a outros
herdeiros forçados : e que pois no goflo, que lhe poderia dar>
tinha de ofender a Ley contra a juftiça , quizefe por fua
Real grandeza , livrallo de cometer hum taõ enorme delião*

1^12 Acab, que íó para o feu cego appetite attendia 5

e naõ para as ajudadas dífpoíições da Ley , taõ fobreraanei-

F 2 râ

fundada de
N«both.
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ra íentio a efcufa de Naboth

,
que avaliando-a por injurio-

fa , e indigna do feu reípeico , naò pôde encobrir os arre-

batados efeitos de fua implacável indignação. Vencido da

cólera, com o arTe&ado pretexto, de que o innocente vaf-

fallo lhe profanara a authoridade , cahio gravemente enfer-

mo: dando a conhecer a profunda melancolia, que como
paixão mortal o dominava , bem percebida nas anciãs , vi-

gílias , abftinencias , e outros terribiliííimos fymptómas.

113 SoubeJezabel a occaíiaõ do feu difgofío : e co-

mo fe foíTe o mefmofabelo , que remediallo , confeguiode

Acab , que applacaííe a ira , e que pacificamente recebeíTe

a comida , que antes regeitava ; trazendo-lhe á memoria a

íoberanía da peífoa, e os acertos do íeu governo, para ago-

ra fofrer com diffimulaçaÓ o pezar, que depois veria facil-

mente remediado. Segurou-lhe, que com brevidade fe acha-

ria poífuidor da vinha ; e que íenao havia outra caufa pa-

ra tanto exceífo , ella poderia defvanecella , pois para efle

erleito acertara com hum meyo tao infallivel, como efficaz.

114 Confolado com a promeífa Acab, uíou a impia

Rainha de hurna hoílilidade a mais execranda, que podia in-

ventar a malicia humana : de forte , que por trazer a conf-

ciencia gravada , já as execuções de crueldade naõ lhe fa-

ziaõ pezo ; e pouca paixão lhe dava o obrar mal
,
quando

por meyos illicitos folicitou confeguir o que lhe parecia bem.

Defpachou em nome delRey ordens firmadas com a fua

mefma rubrica para os Miniftros de Juftiça de Ifrael , nas

quaes lhe mandava (como a confidentes do feu trágico def-

empenho) que primeiro deífem hum manifeíto final de íen-

timento , publicando na Cidade aqueUe jejum, que coftu-

mava preceder aos defaggravos de Deos , e dos Príncipes :

e fubornadas depois duas teftimunhas falfas , as admittiíTem,

a jurar contra Naboth , para que efte foíTe condemnado a

pena capital de blasfemo contra as Mageftades , Divina, e

humana: de forte, que abbreviando-lhe quanto foíTepoííi-

vel o íummario das culpas , proferilTem contra elle , e lo-

go executaífem todo o rigor da fentença.

115 Eíle , enao outro delicio, lhe occorreo por fer

o mais aggravante , e o caftigo delle o mais peremptório

entre os Ifraelkas, dos quaes procurou evitar o efcandalo,

que

1
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que fem duvida lhes caufaria taò injufto procedimento : e
para eíFe fim fe valeo dos pretextos de zelo, e piedade , ar-

diloíamente antepoílos no affe&adojejum , que fizera publi-
car. Os Miniílros, mais perverfos , que obedientes, fazen-
do eítimaçao do Decreto

, que deviaó deiprezar , executa-
rão

,
por adulação á Rainha , quanto entenderão

, que po-
deria Jiíongear o íeu bárbaro deíejo : até, que impondo a Na-
both as penas da Ley declaradas no livro do Levitico , foy
apedrejado, e morto.

116 Como a réo do crime íuppoíto, que julgarão de
lefa Mageílade, lhe conhTcarao para á Coroa todos os bens,
entre os quaes Veyo a trabalhoía vinha, em que feus afcen-
dejites lhe deixarão a fatídica occaíiaõ de tamanha mina. En-
tão íe moílraraó os Miniílros naò fó injuftos , mas atrozes

;

porque percebendo o proje&o da Rainha, para que maisfe-
gUramente fe erTeitualfe, deraó também innocente morte aos
filhos, e mais herdeiros forçados de Naboth : que a feme- Seusfin10s,e

lhantes exceífos inclina a torpe ambição dos adiantamentos, mon£
rdciIOS

natural nos Miniítios, que muitas vezes por lucrarem a gra-
ça dos Príncipes , approvaô os feus infultos com detrimen-
to da honra , e perda da alma.

117 Recebida a noticia da execução, e fatisfeita a
Rainha da pontualidade, deu ao marido conta do fucceífo,
e fó deixou em filencio a accufaçaô

, que de fi poderia fa-

zer, como de traidora: delicio taô feo, que delle até de o
confelfar particularmente fe injuriava. Neflaboa nova rece-
beo Acab o melhor lenitivo dos feus intrinfecos fentimen-
tos: e fem outra informação, que a affeclada dejezabel,
com facilidade íe perfuadio do que encontrou no proceífo.
Logo fe levantou reftituido á faude, e com tantas forças,
que immediaramente partio para Jeírael a tomar poífe da vi-
nha, que antes fora motivo do feu pezar, e agora lhe ad-
miniftrava a occaíiaõ do mayor contentamento.

118 Querendo então o Senhor executar nos aggref-
fores daquelle delicio o rigor de fua vingativa juítiça, in-
ílruío ao noífo Santo Patriarca no que devia obrar , mar-
dando-lhe, que fahiíleao encontro a Acab, que de tomar
poíTe da vinha voltava ao feu Palácio. Fazendo-o aíTim Elias,
logo que poz os olhos no Rey, com huma fanta, e animo-

ia

Acabreftituid©

á faude.
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fa liberdade lhe diíTe : Matafie , e pojjuifte : matafte a Na-

botb , e poffuifle a vinha , que elle fundado na Ley naõ podia

alienar. Por efta caufa da parte de Deos te affeguro , que no

mefino lugar onde os caens lamberão ojangue de Nabotb, lam-

berão o teu. Todos os teus defeendentes feraõ dtflruidos ,
/em

que da tua geração , e da tua cafa fique vivente algum ijen-

to do eflrago , no qual ferd comprebendida Jezabel , porque

determina o Senbor ,
que no campo de Je/rael feja morta , e

comida dos caens.

119 Proferida efta horrorofa fentença , voltou Elias

para as foledades do Carmelo , e Acab convencido , e def-

animado para as confufoens da Corte, onde logo a confeien-

cia começou a accufallo do motivo, que dera para a injufti-

ça, que conheceo, e diííimulou. A memoria defte delido

tanto lhe afíligio a alma , que depois de grandes cuidados

entrou em íi , e movido á penitencia deu huma publica de-

monfíraçao de verdadeiro arrependimento : que podo affir-

maÓ alguns Efcritores , que o fizera mais pelo temor doca-

íligo ,
que pelo pezar da oífenla , outros Interpretes julgaó,

que para efte efTeito concorrera hum, e outro motivo.

120 Rafgando pois os feus veftidos preciofos, e en-

volvendo-fe em aíperos cilícios, trocou as branduras delei-

to por hum íacco groíleiro , em que dormia , e os regalos

da meia em alimentos de mortificação , com que maltrata-

va quotidianamente o corpo: e para final do muito, que a

offenfa de Deos lhe pezava, trazia a cabeça fempre inclina-

da , e os olhos fixos na terra. Com efte voluntário rigor de

vida, e com profufaô de lagrimas pertendia applacar a in-

dignação Divina: e pofto que era irreparável odamno, que

fizera, dava por efte modo a fatisfaçaó poííivel a refpeito

dos homens , naô a íufriciente em ordem a Deos : porque o

aggravo pela fuperioridade do objeóto ficou em esfera tao

alta, que Acab nunca chegaria acompenfallo , ainda que po-

deíTe infinitas vezes repetir a morte.

121 Efta humiliaçaó de Acab foy tao aceita de nof-

íoclementiífimoDeos, que logo com elle fe moftrou mife-

ricordiofo. Comprazendo-fe nos aclos de virtude
, que o

convertido Rey exercitara publicamente , difpenfou em par-

te do caftigo, concedendo-lhe alguma indulgência nos ac-

cidentesa
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O que a ref.
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le a Elias,

Particularidade

em que o favo-

receo.

cidentes , que nao forao comprehendidos no íeu Divino de-
creto : de lorte , que o beneficio naô íe oppoz i imrnuta-
bilidade do Senhor , o qual fallando a Elias , aílim lhe diíTe ;

Naó vi/te como Acab na minha prejença fe manifejlou humi-
lhado ? Efte acordo foy tanto da minha eftimaçaõ , que ao me-
recimento de fua penitencia correspondo com a graça de fnf-
pender em Jua vida o eftrago de jeus defcendentes. Farey o

que determino , pelo que refpeita a darlhe morte-, mas depois,

que reynarftu filho , entaõ fe executará a minha ju/Iiça na jua,

cafa , e herdeiros.

122 Conhecendo Deos Senhor noíTo, que os pays Ten-
tem as ruinas dos filhos com mayor exceíTo

, que as próprias,

quiz benignamente eíconder aos olhos de Acab o medonho
eípeótacufo da morte univeríal de fua Real geraçió. Nefta
particularidade o favoreceo, mas naó lhe perdoou a morte,
nem a vingança, que promettera tomar da obftinadajeza-
bel : antes encaminhando para eíTe efTeito os dous inflru-

mentos , que prevenira , abbreviou a execução 3 que a ref-

peito de Acab aconteceo de maneira íeguinte.

123 Benadab
, poderofo Rey da Syria , nao cabendo

nos limites de feus vaftiílimos Domínios, e foiicitando, mais
ambiciofo , que judo , ampliar as juriídicções de fua Coroa,
poz em campo hum Exercito taõ numerofo , qual fe pode
julgar, que feria , havendo-íe nelle juntado as forças de trin-

ta e três Reys, huns, que lhe eraò foge i tos , outros con-
federados. Vinhaó todos unidos em hum formidável corpo
militar , que marchava fortificado , e defendido de muitas
maquinas de guerra , efpecialmente de carros falcados

, pró-
prios do feu ufo. Com efte marcial eílrondo caminhou o Ex-
ercito fem encontrar reíiífencia até fazer alto fobre a Cida-
de de Samaria; pondo-a em hum taò apertado cerco

, que
antes do primeiro aífalto

, já o bárbaro Rey applaudia o ul-

timo fim da vitoria.

124 Naó he explicável o pavor, que a novidade cau-* confio do*

fon nos defapercebidos íitiados , os quaes nao fabiao darfe Samanunos °

a coníelho , menos pelo poder inimigo
, que pelo repente

da operação. A mefma confufaõ os inhabilitava para a de-
fenfa: e primeiro, que os golpes contrários, lhes feria os
corações o amor da Pátria, e das vidas 3 vendo que infaí-

livel-

Benadab Rey
ài Syria porto

em campo.
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livelmente as perdiaõ fem poderem tomar vingança do ág-*

gravo. Porém na occafiaõ , em que fe achavaõ efmorecidos,

entaÓ deu o Senhor a conhecer
, que fe compadecia da pre-;

fente neceífidade, e que promptamente lhe adminiftraria o

remédio , para que os Ifraelitas acabaffem de confeífar, que

elle era o verdadeiro Deos dos Exércitos, a cujo império

cediaó as mais poderofas Mageftades : para o que lhes man-

dou fegurar o triunfo , e inftruillos no modo de o alcançar,

Elegeo para Interprete da fua refoltiçaó o Profeta Micheas,

naô o Moraftíte , que he hum dos doze Menores ; mas íínx

o filho de Iembla , famofo Diícipulo de Elias, e da fua Ef-

cola o Proto-Martyr , aquelle , que já na torrente de Ca-

rith ouvira fuás primeiras doutrinas , e agora profeffava o In-

ftituto Carmelitano. Por mandado do mefmo Senhor fegu-

rou aos Ifraelitas, que ficariao vencedores mediante o eftra-

tagema feguinte : Que dos criados de pe , que apenas ferviaÕ

de acompanhar os Príncipes , fem embargo de fer gente bizo-

nha , formaffem buma Efquadra com boa e/coita de Soldados

disciplinados , para que eftes déffem com mayor força fobre o

inimigo, depois , que aquelles cegamente, e fem ordem rom-

pejfem a batalha. \

125 Aceitou Acabo confelho, e pondo-o em execu-

ção, formou hum pequeno Exercito, que conftava de du-

zentos e trinta e dous criados feus na vanguarda, e Jetemil

Infantes na retaguarda , que lhes faziaô efcolta : diminuto

poder a reípeito do que reconhecia6 no campo contrario.

SahiraÕ com eífeito os de Samaria a inveftir animofamente

aos Syrios : e carregando fobre elles os bifonhos com golpes

irregulares , e fem diíciplina , de tal forte os atacarão , que os

Syrios perderão a forma militar , e fe confundirão. Chegarão

os da retaguarda , eintroduzindo-fe no confliclo, peleijaraô

com tanto esforço , e tal fortuna
,
que naô podendo os Sy-

rios fuftentar o pezo da Batalha , fugirão injnriofamente
,

fendo Benadab o primeiro, que por íalvar a vida fe retirou

de tao vitoriofos combatentes.

126 Extraordinário foy o difgoílo, que efte barbara

Rey concebeo por caufa da prefente infelicidade. Penaliza-

do, menos da perda do Exercito, que da injuria própria, fe

moílrou inconfolaveh Servia-lhe de continuo tormento a con-

íidera-
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ilderaçaõ de haver empenhado as peííoas de tantos Reys
amigos , que o acompanhavao

; porque nelles vinha a ter mais
nobres teítimunhas do íeu viliífimo infortúnio : e querendo
vingarfe dos Samaritanos, nao celíava de procurar os meyos
competentes de lhe fazer damno. Comíigo mefmo coniul-
tava hum novo defenho para continuar a guerra, deixando-
fe vencer da fantaíia fempre traidora

; porque lhe repreíen-
tava o defaggravo fem primeiro propor o precipício.

127 Allucinado da fua meíma barbaridade , chegou a
acreditar , que na occafíao prefente ficara vencido por haver
ganhado os montes , onde entendia , que o Deos dos Ifrae-
litas era na6 fò poderofo , mas invencível. Fundava-fe na n*S°

deBe*

confiante noticia
, que alcançara , de que efle Senhor nos

montes federa a ver, e íe communicara aos feus Minifíros.
Sabia

, que no Sinai entregara a Moyfés a Ley ; que no Mo-
na 3 e no Oreb fizera maravilhas ; que no Carmelo triunfa-
ra de Baal : e trazendo á memoria outros felices fucceíTos
executados fora dos valles , entrou no projeclo de vir no an-
uo feguinte outra vez fobre Samaria 5 a vingar a queixa an-
tiga, com a novidade de lhes aprefentar batalha em cam-
po rafo, didando-lhe fua cega ignorância, que na mudan-
ça do lugar encontraria a da fortuna.

t

128 Regulando pela grandeza da offenfa o effeito da
vingança, fohcitou dos Reys confederados mayor poder, e
com forças dobradas engroíTou de tal modo o feu Exercito,
que á vifta delle os Samaritanos perderiaô a efperança da
vitoria

, fe o Profeta Micheas lhes nao feguraííe a felicida-
de

, que lhes promettia a Omnipotência Divina. E como
nefle tempo Acab, por occafiaô do preíágio de Elias anda-
va humilhado

, e a experiência do triunfo próximo o incli-
nava a acreditar a voz de Micheas ; tanto fe animou para o
conftòo, que moftrava nao íó falta de temor, mas defpre-
zo do Rey inimigo.

129 No tempo determinado marchou Benadab a def*
afiar os Samaritanos : e confiante na antipathía

, que tomou
com os^ montes

, nao fe defviava dos valles. Nelles o aco-
meterão os Samaritanos, e em poucas horas maravilhofamen-
te os desbaratarão. Perderão os Syrios a forma

, ganharão XST
os Samaritanos o. terreno : aquelks fe retirarão, efíes os fe*G- *.

guirao^

Nova eípedf«
çaô dos Syrioá*

Vitoria
, que
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guirao, ferindo-os já fem reíiítencia fó com os impulfos da

ira, que obrava cegamente, ainda quando naÕ encontrava op-

poíicao. Ficou brevemente vencido Benadab , com perda

tao lamentável de íeus EíquadrÔes, que delles fe acharão na

campanha mortos , nao menos de cem mil homens. Os qué

por livrarem as vidas fugirão precipitadamente, nao pode-

rão evitar outro perigo , mayor na apparencia , e na reali-

dade igual : porque refugiando-fe na Cidade de Afec> de cu-

ja fortaleza fiavao fua defenía ; permittio Deos, que fobre

elles cahiífem os muros da mefma Cidade , e que todos nas

fuás ruinas encontraíTem hum miferavel fepulcro.

130 Dos poucos ,
que depois de tantas defgraças fi-

carão com vida, hum foy o meímo Benadab, o qual fugin-

do em melhor opportunidade, teve a fortuna de achar pa-

ra o receber huma pobre cafa , em cujo interior fe eicondeo

fem dar motivo para afufpeita, nem rumor, que o fizeíTe

fentido. Deífe occulto lugar paííou para terras alheyas, fem

poder chegar ás de fua obediência , trazendo a vida tao

arrifcada, que nunca da memoria lhe íahiaô os horrores da

morte. Efta lhe poderia dar o Rey vencedor , por meyo de

poucas diligencias : mas contentando-fe fó com a perda do

Exercito, nao cuidou em evitar as occafióes de nova guer-

ra , que toda fe concluiria, fe a Benadab mais por vaida-

de ,
que por clemência , nao poupaífe a vida.

131 Mas achando-fe eíteRey em termos de fer tam-

bém defpojo da vitoria , e difcorrendo aftuto no modo de

encontrar piedade no Rey triunfante , conformou-fe com as

propeníoes do feu génio , e ufou das lifonjas como de ar-

mas , que eraò mais ppderoías ,
que as da campanha. Man-

dou-lhe Embaixadores bem inftruídos ,
para que na íuà pre-

fença , antes de lhe praticarem feus intentos , lhe engran-

deceíTem o poder, a valentia, o primor, e mais que tudo

a natural magnanimidade { e que depois lhe fupplicaífem da

fua parte ,
que tivefle por bem efquecerfe das inimizades

paliadas , porque entre os Principes naõ tinhaô mais dura-

ção ,
que em quanto feu Author nao advertia nos erros :

que pois elle confeífava, os que havia comettido , defeja-

va emendallos , com íe lhe permittir , que dalli em dian-

te fe moftraíTe feu irmão no amor , fervo na obediência.

132 Para
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132 Para mais facilmente ihe ganhar a vontade, ve-
ílio os Embaixadores de cilicios , indicativos de arrependi-
mento , para que na fua prefença encubriflem como ovelhas
a má intenfao do lobo. Por eíte meyo fe fizerao de Acab
tao criveis, e taõ aceitas aquelJas traidoras expreíToens, que
a Benadab naõ fó concedeo a vida , mas vangloriofo lhe
fez mercê doReyno: de forte, que levado da vaidade de
fe ver por eíte caminho obedecido, conveyo com ooppo- He perdoado
litor em pados tao amigáveis , que parecia fer Benadab o

de AcaL

fenhor da vitoria, e elle o pertendente da tregoa.

133 Defte procedimento fe moítrou Deos tao gra-
vemente oífendido, que naò querendo dilatar mais arepre-
henfaõ

, mandou terceira vez a Mícheas
, que lha déííe ; re- 25?í£i

prefentando-lhe muito ao vivo em hum ajudado fymbolo o g°ar
Ihc per*

'

peremptório caítigo
, que por efta abominável ingratidão

°" "^
Jhe eftava prevenido. Tudo executou o Profeta conforme a
clara luz , que da Sabedoria Divina recebeo : e depois de
huma proporcionada femelhança, que lhe propoz, concluío
deita maneira : Iflo diz, o Senhor. Porque perdoafie a quem vaticínio de
era merecedor da morte, agora por elle pagarás com ávida

mch^
própria, e com a do teu Povo.

134 Havia nefte tempo Acab prevaricado em tal for-
ma, que fua malicia paííava aobftinaçaó: e julgando liber-
dade contra o decoro Régio o avifo

, que do Senhor re-
cebia pelo feu Profeta , começou a defeftimar , e a aborre-
cer a Mícheas como Author de noticias fempre infelices.
Mas diífimulando entretanto a intenção da vingança, efpe-
rava melhor conjunctura para executar os eífeitos do feu ran-
cor

, que agora íufpendia , nao por virtude , mas pelo ef-
candalo

, que a todos caufaria a refoluçaõ de caftigar ao in-
nocente

, depois de premiar ao culpado.

135 Vangloriofo das profperidadespaíTadas, parecen-
do-lhe, que fempre lhe feria favorável a fortuna, bufcou o
pretexto de recuperar a Cidade de Ramoth de Galaad

, que
o meímo Benadab , Rey da Syria lhe ufurpara : e fazendo
aliança com Jofaphat Rey de Judá , para fe ajudar de fuás
torças nefta mal conliderada conquifta , chamou os menti-
dos Profetas da Idolatria, para com elles confultar qual feria
o futuro fucceíTo da guerra prefente. Para o mefmo fimfoy

G * condu-

Aab prcvari--

cado, e con-
tra Micheas.

Pertende a

conquiíta de
Ramoth.
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conduzido Micheas, de quem fe lembrou Jofaphat , poíto que

Acab o excluía com o temor de lhe fer Oráculo infaufto. E
vendo, que acontecia o mefmo, que receara , fobre conferuir,

aue o illuío Sedecias diante dos feus olhos deícarregaííe na

«inocente face de Micheas hum pezado golpe, também o

condenou a perpetuo cárcere, onde á fua ordem eftariacom

todo o rigor maneatado : e depois deita violência , reco-

mendou a Aman, Governador da Cidade , e aJoaz , feu con-

fidente ,
que o alimentalTem com o paõ , chamado de tribu-

lação , e agua de anguftias , fem difpenfarem nefte tormento,

até que elle voltalTe em paz da campanha.

136 Porém o Senhor, que tudo via , e abbreviava

o proceffo do tyranno Acab , permittio , que folie logo ca-

ftigado , e a profecia do Grande Elias fe viíTe inteiramente

comprida : porque chegando o mefmo Acab no mayor ca-

lor da batalha a obfervar o Exercito, que acomettia aos de-

fenfores da Cidade, veyo huma fetta perdida, (bem, que

pela Divinajuftiça encaminhada ) e fe lhe cravou na região

do diaphragma entre os bofes , e o eftomago : de forte,

que penetrando-lhe as entranhas , lhe defangrou o corpo , até

que delle lhe feparou a alma. Tanta foy a copia de íangue

derramado da ferida ,
que tingio a carroça , e depois em fa-

tisfaçaó do prefagio de Elias , o lamberão os caens, deixan-

do aos Ifraelitas taó fobrefaltados , e confundidos á vifta da-

qtielíe trágico fucceíTo , que todos deíamparado o campo,

fugirão percipitadamente.

137 Efte foy o miferando fim daquelle Monarca Ím-

pio , injuílo, profano , rebelde, e obftinado , que em ca-

racteres do próprio fangue , deixou explicados os exceíTos

de íua inhumanidade : dando vivos exemplos aos Príncipes,

que influídos na enganoía fuavidade dos vicios , defprezaô

a reprehenfao, e já mais na vida fe lembraõ da morte.

CAPI-
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CAPITULO VIII.
Do injufto proceamento delRey Ochozias , e do merecido ca-

ftigo de Jeus dousCapitaens. Da-fe noticia da morte defle
ímpio Monarca , e da vida Religiofa

,
que abraçou

o feu terceiro Capitão , chamado Abdias.

x 3^ ^ Epois da cruenta morte de Acab, cingio
a cabeça com a Coroa da Monarquia If-

raelitica Ochozias, feu filho primogéni-
to , e legitimo íiicceíTor até nas impiedades. Deu princi-
pio ao feu governo no anno da creaçaõ do Mundo de 31 38 :

e íeguindo as perverfas inclinações de Jezabel , fua impia
mãy

, foy também feu imitador na execução das fevicias.

Conformando-fe com a fua vontade nas occaíiões de recor-
rer ao Ceo , nelle procurava encontrar propicias as mentidas
Deidades dos Sydonios , negando as adorações devidas ao
verdadeiro Deos de Ifraeí , único Author de todas as felici-

dades
: de forte, que nos progrelTos, a refpeito de feu ma-

ligno pay, fó teve de melhor o viver menos.

139 Subindo em certa occaíiaõ a huma varanda do
feu Palácio , fuccedeo inclinarfe com todo o corpo íobre o
peitoril, que rendido com o pezo, cahio Ochozias precipita-
do. Defle infperado accidente lhe relultou naõ íó o into-
lerável rormento de crueliííimas dores, mas também a fenfl-

vel defconfiança da perda da vida. E porque efta ainda lhe
parecia contingente, nomeou alguns criados de íua mayor
eílimaçaõ

, os quaes poítos a caminho , foliem logo conful-
tar ao Deos dos Accaronítas, acerca das confequenciss da fua
t.aÕ laboriofa, como arrifcada enfermidade. Perfuadia-íe, que
na occaíiaõ ptefente triunfaria da morte , fe o refpeitado
Oráculo com a palavra, e com o patrocínio lhe fegurafle
a vida.

140 Era efte Oracuío havido entre os Idólatras pelo
mais verídico de todos, os que na Paleílina com falias an-
fibologias lhes refpondiaõ aos votos. Os Filiftéos lhe cha-
mwaô Beelzebud

7 e únòzmMyáàs. Outras differentes de-

nomina-

Oracu!o cor»
íultadoo
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pifo"

™8 pr°* nominações lhe davaõ os Naturaes : porém eíle fuppofrq

Deos , a quem todos elles facrilegamente adoravaõ, era o
meímo dos Sydonios , reconhecido de Jez-abel , e vulgar-

mente intitulado Baal.

141 O Senhor juftamente efcandalizado darefoluçao

do Monarca , deu a conhecer a Elias o motivo da fua orfen-

fa, mandando-lhe, que a tao grave culpa adminiítraíTe o
merecido caftigo. Para eíTe eífeito fahio o Santo Profeta a

encontrarfe com os Inviados ; e por modo de reprehenfaõ

fevéra, lhe perguntou: Se nao havia em Ifrael Deos verda-

deiro , a quem em nome do [eu Rey conjultajfem , para ago-

ra executarem a impiedade de recorrer ao fal/o Deos dos Ac-

caronitas ? Accrefcentou : Que por effa caufa, pagaria Ocho-

zias com a vida o Jeu efcandalofo procedimento ; de forte t

que do leito , onde ficava proflrado, nunca mais levantaria a
cabeça , até que o feu defanimado cadáver fojfe ultimamente

defcançar nos horrores da fepultura.

142 lílo diíTe, e logo fe retirou, deixando aos Mi-
niftros da diligencia tao confuíos, e atemorizados, que íem
animo para o feguirem, nem para lhe perguntarem a razão,

porque tao refolutamente lhes fallava, voltarão para Palá-

cio a fazer prefente a ElRey a infauíla nova , que ouvirão

daquelle formidável, e nao buícado Oráculo. Affuítou-fe no-

tavelmente Ochozias com o preíagio da morte : e nao po-

dendo aquietar o feu anguíliado coração, inquirio alguns íí-

naes exteriores indicativos da pelToa
, que lhe comminava a

pena
, para inferir da qualidade do fogeito a certeza do an-

nuncio.

143 Os criados, que extáticos pela novidade, ape-

nas confervavao na memoria as efpecies do Habito do Pro-
feta, depuzeraÔ : Que o relator defle proceffo , de cuja voz,

ouvirão a fentença , era hum homem venerando , vefiido de pel-

les , e cingido pela cintura de huma z,ona , ou cinta , compo-

fta da me/ma matéria-, o que fendo percebido de Ochozias,
refpondeo, dizendo : Que era Elias Thesbita. Com a certeza

de que era o mefmo , que elle vira nas occaíióes , em que fe

apreíentou a Acab, fe lhe augmentou o pavor , e de pezar
lhe procederão interiores effeitos de manifeíta defefperaçao.

Deu ajezabel inteira conta dofucceíTo, efperando achar ali-

vio

Da-fe a noticia

ao Rey.

Santo Elias co

nhecido pelo

Habito.

Jczabd coníul

tada.
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Refohiçaõ

contra íii.as.

vio para a dor, coníelho para a vingança. Naò ignorava o
grande rancor, que a Rainha no feu peito confervava con-
tra Elias : e julgava, que nas oflicinas do ódio poderia eila

forjar o ardente rayo, que fem reíiííencia abrazaile 3 e total-

mente deftruiífe a quem lhe prognofticava a morte ; porque
faltando o Profeta , poderia acontecer

, que íe fruftraífe a
infallibilidade do prefágio.

144 Jezabel eftimando aoccaíiaò, que fe lhe offere-
cia de profeguir nos eífeitos da íua antiga inimizade , em def-
afogo da íua iracunda paixão , ajudou com o Principe man-
dar ao Monte Carmelo , onde o Santo Profeta reíidia , hum
Capitão intrépido acompanhado de cincoenta Soldados , para
que (como a réo de crime capital ) o trouxeíTe prezo. Soli-
citava

, que o Servo de Deos conduzido á íua preíença , fof-
fe alli fentenciado, e logo punido. O Capitão fem preme-
ditar as confequencias do íucceífo aceitou o encargo : e la-

hindo a fervir ao Rey na execução da nova ordem , deu
preífa a fazer merecimentos para fegurar a efperança , que
íe lhe propunha do premio.

145 Marchou com eífeito para o Carmeío , com aqueí-
le bem formado Corpo militar : e fubindo em alcance de
Elias ao lugar , aonde elle fem temor do perigo fe prevenia,
aílim que o Capitão o conheceo , fallando-lhe com ironia,
lhe diífe: 0' homem de Deos , dejce a obedecer ao chamado Primeiro capi-

das Magefiades , que por mim te mandão conduzir ã íua pre- ™ ^ff°
/eriça. Se Jou homem de Deos ( refpondeo Elias ) de/ça fogo
do Ceo , e abrace igualmente ati , e aos cincoenta , tem fuh-
ordinados. Pontualmente obedeceo o fogo : e cahindo com ;. A. , ,

orroroío precipício lobre os corpos dos Miniítros de taò in- g°*i°Ceo..

jufta vingança , logo os reduzio a cinzas ; deixando naquel-
íe irreparável eílrago o melhor efearmento de Ochozias, e
o mais gloriofo troféo da vitoria do Profeta.

146 Impaciente o iniquo Rey com a noticia da in-

felicidade dofucceífo, apagada a luz da razão, e proceden-
do mais cegamente

, mandou outro Capitão , naò menos ani- «'-.„.
moio , com outros cincoenra Soldados de conhecido valor,
para que houveííem de concluir a empreza

, que os primei-
ros naò poderão executar. Obedeceo o Cabo fem temor do
caíligo 3 antes moílrou 3 que defprezava o máo êxito do feu

anteceíFor»

taõ.
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antecefíbr. Encaminhando-fe pais mais obírinado

, que va-

lente , a defempenhar o gofto das Mageftades , fervio tam-

bém de matéria ás chammas ; porque eftas fegunda vez deí-

cerao do Ceo , e confumiraÔ toda a Companhia dos vaido-

fos Soldados , no tempo que o Capitão irriforiamente cha-

mou a Elias Ho?nem de Deos , e com império lhe mandou,
que com elle vieíTe á prefença de Ochozias. Mas o Santo

Profeta com línguas de fogo abrazador, lhe refpondeo ao des-

prezo , deixando-o por aquelle modo , a elle cafíigado , e
o fequito militar punido.

147 Com efta infelicidade mais feaccendeo a ira do
Monarca. Chamou para executor da vingança terceiro Ca-
pitão 5 acompanhado do mefmo numero de Soldados , ao
qual com novas ordens , e mayor empenho encarregou a

conclufao deita porfiada cauía ; fem attender, que nella íe

declarava poderofiílima parte o mefmo Deos, com quem os

homens na6 podem competir nos juizos , nem igualar nas for-

ças, Mandou-lhe, que a Palácio trouxeíTe prezo a Elias,

que já fobre outras culpas accumuladas do ódio , havia de-

linquido no próximo homicidio de tantos militares. Porém
o advertido Capitão tomando melhor acordo, que os dous
antecedentes , ufou de hum a&o de prudência

, que para con-
fervaçaò da vida , fem oífenfa da juíliça , lhe di&ou a razão.

148 Era eíte terceiro Cabo o Principe Abdias , de
quem fizemos já particular memoria, Mordomo mor da cafa

de Acab , pay de Ochozias , varaô temente a Deos, e fiel

profeífor da fua verdadeira Ley. Delle fe affirma, que ao
Rey obedecia fó como vaíTallo , e nao como parcial dos feus

execrandos procedimentos , que os diffimulava
, porque na

fua jurifdicçao nao cabia o podellos evitar. Efte pois, fem fal-

tar á reclidaó de Miniílro , nem ao refpeito devido a hum
Profeta Santo , conduzindo para o Carmelo os cincoenta Sol-
dados da fua Efquadra , executou a acção mais decorofa, que
elle podia inventar para fatisfazer o empenho do Soberano,
fem faltar á piedade da fua Religiofa profiílaó.

149 Aííim que chegou á prefença de Elias , com os
*ttençaõ,que joelhos em terra, no mefmo lugar onde feus anteceífores eX-
rafou com Elias. .

, ^ n .
t r 1

• •-•'•' J » ,,.penmentarao o caíiigo de luas abomináveis írnzoes , dalli

com fubmiíTao meritória, e profundo rendimento lhe fallou,

dizen-

Noticia de Ah
dias. Vide fu

fra ». 57.
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diatendo-Ihe : Que pois na realidade fabta, que naõ era el-
le o author de tao reprehenfivel dejacato , tivejje por bem, que
elle

, e [eus companheiros falvaffem as vidas. Reprefentou-
lhe: Que naõ duvidava , em que terceira vez poderia inquie-
tar o fogo ,

para que do Ceo defcefe a devora/los na mejma
forma , que aos dous Capitaens já punidos ; masfiava defua
operativa demência 5 que fufpendeffe o cafiigo , confiderando 5

que a culpa era alheya* e que delia, como fe foffe própria', f<h
licitava o perdão.

150 Alli , mediante hum Efpirito Angélico, infpirou o s. Ei ias der*
benhor a Elias

, que fem temor do perigo , deíceife do mon-
do Cxrmt[o'

te
, e fe apreíentaíTe ao Rey , a fim de lhe repetir peífoaU

mente o mefmo prefagio da morte , cjue já pelos feus cria-
dos lhe intimara. E prevenindo-o para o mais , que na pre-
íente occafiaó devia obrar, lhe infundio nova magnanimi-
dade para refolutamente fallar a hum taõ apaixonado, como
poderofo inimigo. Entrando, pois , o Santo Profeta pelo Pa-
lácio do Rey enfermo , entre os guardas

, que o pronuncia-
vao dejinquente , e o conduziaô prezo , caufou íumma ad-
miração aos familiares quando virão, que Elias fem uíardas
urbanidades de inferior, nem das lifonjas devaífallo, rom~
peoo fiíencio, dizendo ao anguíliado Principe ; Sabe, que in.ím..oci, .

por commetteres o abominável facrilegio de mandares confuU f íerrerça

tar ao Deos dos Accarcnítas, tendo verdadeiros Profetas do
Senhor âe Ifrael a quem recorrer, agora Jem remédio acaba-
rás a vida.

151 Aflim o virão os círcumílantes executado: por-
que naó fe atrevendo o Monarca a proferir contra o Mini-
fíro de Deos palavra alguma, ou orfenfiva, ou comminato-
na , o deixou voltar com liberdade para o feu amado Car-
melo; e elle em merecida pena de íua execranda culpa , fi-

cou immediatamente vencido da ultima violência da morte,
que por defpojo triunfal , no corpo lhe introduzio os horro-
res próprios de cadáver.

152
^
Tal foy o pavor, que as outras peífoas Reaes

conceberão á vifta do peremptório caftigo de Ochozias , que
Jezabel cedeo da perfeguiçaô contra o Santo Profeta , e dif-
fímulou a própria iraJoraô, immediato íucceífor aoReyno,
por íer irmão do Rey defunto , o qual naò deixou filhos 4

H niip

ic morte

Morre éorn ef-
tcito Ochozias»

Joraõ reynair.«

te.

l\.
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que lhe fubít-ituiíTem no governo. Mas ainda , que o novo

Rey contra a peííoa de Elias naô fe declarou inimigo , lem-

pre na commua eftimaçao foy havido por feu contrario , por-

que logo começou a defprezar a Ley do verdadeiro Deos;

e á imitação dos Reys feus anteceííores , ofíereceo adora-

coes aos reprovados ídolos de Raal, Aflarte , e outras men-

tidas Deidades. Por eíía razaõ, o mefmo Elias , íem lhe per-

doar o caftigo já comminado ao impio Acab , fez que efte

filho a feu tempo ficaíle injuriofamente vencido com perda

da reputação , do Império , e da vida.

153 Abdias querendo moftrar o muito, que ao San-

to Profeta ficara devedor pela commileraçaÓ
,
que delle, e dos

feus Soldados tivera , deixou com a morte de Ochozias o

ferviço das Mageftades , e para o Carmelo fe retirou , afim

de feguir a vida Eremitica , como legitimo profeífor do Re-

ligiofo Inftituto , que os Difcipulos de Elias praticavaõ. Eíla

vocação he digna de eterna memoria: porque petfeverando

nelía até o termo da vida , fempre deu raros exemplos de

virtude folida , pela qual mereceo no Mundo a commua opi-

nião de Santidade. Seu venerado corpo foy fepultado em
Sebafte, entre o do Grande Bautifta , e o do noííoPay San-

to Elifeo , e foy a íua urna fepulchral obrada com tal pri-

mor , e magnificência
,
que exteriormente explicava a dig-

nidade do fogeito, que no interior incluía.

v

1 '>'

f I
«+

k.

j
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'

S.Elias no Car-

melo.

Seus exercícios

no Semnion.

CAPITULO IX.
Da Obfervancla Regular , e do maravilhofo rapto âo noffo

Santo Proto-Patriarca.

*54 7k ^%k ^pois
°i
ue o maravilhofo Elias, já com a

denominação de Patriarca , e com a glo-

ria de primeiro Inílituídor da vidaReli-

giofa, totalmente fe retirou para as eítimadas afperezas do

Carmelo, nelle viveo em companhia de feus Difcipulos , fem-

pre com elles occupado nos fantos exercícios da contempla-

ção , e no louvor de Deos , continuado naquelle antigo Ora-

tório

«• —
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tório AcfSeàfhioni onde todos os Carmelitas (como já diííe-

mos ) fe juntavaô três vezes no dia para lhe cantarem Hym-
nos , e Pialmos , ao fom de inítrumentos muficos , que fó
para eíTe effeito aprendiaÕ , e na mefma Capella os exerci-
tavaó. Também havia alli Varões doutiííimos

, que fe em-
pregavaÕ no eftudo das Letras Sagradas ; e ao Povo

, que
concorria ao mefmo lugar, explicavaõ a verdadeira intelli-

gencia, e pontual obíervancia dos preceitos Divinos, Efem
embargo, que os exemplaríamos Anacoretas viviao retira-

dos huns dos outros , em differentes concavidades do mon-
te , que apenas lhes ferviao de receptáculos do corpo ; de-
lias mefmas apertadas habitações fahiao em horas certas , e
fe juntavaô em a&o de Communidade dentro àoSemnion^
para louvarem a Deos com a mefma obfequiofa vontade, com
que o ferviao.

155 Deite Oratório foy o Santo Patriarca, e Profeta
•Elias o fundador , e quiz , que fica/Te com o predicamento
de primeiro Solar da Sagrada Religião , que por mandado
«fpecial de Deos erigia naquelle monte , donde os Carme-
litas deduzem a origem , e o nome. Mas além deita Cafa
capital da Ordem

, já naquelle tempo havia outras , onde o
Inítituto de Elias fe obíervava ; e por ellas viviao feus Dif-
cipulos repartidos , fazendo diítinclos corpos

, que a huma
fó cabeça offereciaÔ obediência. A todos viíitava o Santo Pa-
triarca como Superior, eníinava como Meflre , e attendia co-
mo Prelado. Os mais famofos Collegios dos taes Carmelitas,
queentaõ vulgarmente fe chamavao Filhos dos Profetas , eraô
os que já nomeámos , de Mafpha , Galgala , Jericó , Bethel,
e Jordão. Delles fez entrega a Eiifeo , antes que da terra fe

aufentaíTe, dando-lhe a conhecer a qualidade dos fogeitos,

e o numero dos Conventos da Ordem ; para que de tudo
tiveffe inteira noticia

, quando com hum novo efpirito lhe
houveíTe de fubítituír na jurifdicçaô.

156 Já o Senhor, por feus altos, e incompreheníí-
veis juízos, determinava tirar Elias da terra, e Collocalío em
lugar feparado, onde livre da communicaçaó dos homens,
fó com Henoch , com os Anjos , e com e\\e exercitafíe to-
da a fua converfaçaó. Mas ainda

, que os feus Divinos de-
cretos naÓ podem íer das creaturas percebidos , em quanto

H 2 o mefmo

Vide num. 1O2.

>
co!ar da noflà

Religião. ,

Collegios da
Ordem.

Determinação
de Deos.
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o mefmo Senhor naõ os revelia ; permittio a foberana Pro-

videncia
,
que eíle Santo Profeta déífe evidentes íinaes da

faa aufencia , para que os Filhos do feu Inftituto a prognc*

ílicaífem , e a tiveíTem de íentir muito anticipadamente.

Aconteceo ,
pois , que fahindo Elias da companhia dos Ere-

mitas de Galgala fó com Elifeo , lhe diíTe : Que Je demoraf-

fe alli hum pequeno e/paço , porque hia por mandado de Deos

ao Convento de Bethel. Ouvio attentamente o Difcipulo : mas
julgando , que a refoluçaõ de feu Meftre naõ involvia ri-»

gor de preceito, antes aííentando comfigo, que omandaU
lo Deos a Bethel naõ era excluíllo a elle de lhe fazer focfe-

dade, lhe refpondeo : Que de nenhum modo o deixaria fó ,

protefiando pela vida do mefmo Senhor , e pela fua , que naõ

mudaria de parecer em demonftraçao do feu amor , e do feit

zelo,

157 Chegarão ambos a Bethel , onde os Filhos dos

Profetas daquelle Collegio haviao alcançado a noticia da fu-

tura aufencia do feu amabiliífimo Prelado : e parecendo-lhes,

que Eliíeo a ignorava , lha participarão , como recebida por

infpiraçaõ interior. Deu o prudente Elifeo a conhecer, que

a fabia, mas que a naõ podia publicar; e que também el-

les fe deviao remeter ao filencio. Daqui fe difpoz Elias a

paííar a Jericó , certificando a Elifeo
, que o fazia por dif-

pofiçaõ Divina , e que nao era conveniente, que elle o fe-

guiífe. Porém o faudoío Difcipulo com juramento femelhan-

te ao primeiro, lhe proteílou ,
que precifamente o havia de

acompanhar. Vieraõ a Jericó : e fahindo a recebellos os feus

fubditos, afliílentes no Collegio daquella Cidade, naõ oc-

cultarao a Elifeo a noticia, que nos feus eípiritos haviaõ per-

cebido. Diíferaõ-lhe : Que o Senhor deUrminava levar pa-

ra fi naquelle dia ao feu Meftre. Porém Elifeo reípondendo-

lhes como aos outros , moftrou : Que já o fabia , mas que

todos fe deviaõ callar pila veneração devida a hum fegreâo >

que incluía em fi tantos , e taô imperfcrutaveis myflerios.

158 Pertendia o prudentiílimo Elias, ou por humil-

dade, ou por modeftia , retirarfe, fem que Eliíeo prefen-

ciaífe a mageílofa pompa triunfal , com que Deos o faria fu-

bir para o deflinado lugar da fua milagrofa habitação. Por

efta caufa ultimamente lhe fupplicou : Que fufpendejfe os paf-

Jos s

•



Tomo I. Parte í\
/os, porque o Senhor difpunha

, que elk caminhafe para\
Jordão O amante Difcipulo

, que de faudofo nunca do feu
òanro Meflre apartava o coração

, e os olhos
, proteítando

( como antes
) de o naô perder de viíta , caminhou com dle

de companhia ate chegarem á margem do rio. Os Filhos
dos Profetas, que como intelligentes deita aufencia a lamen-
tavao

, excitados do feu amor, fizeraó huma Communida.
de de cincoenta Religioíbs

, e vieraÒ obíervar de longe ohm do fucceíTo
, que nunca perigou na verdade

, porque fe
íez manifeílo peia confiante noticia de tantas, e taÒ mitifi-
cadas teítimunhas.

1 59 Tirou Elias dos hombros a capa, e ínvoívendo-a
nas mãos

, com ella ferio as aguas doJordaÕ , as quaes obe-
dientes ao primeiro golpe, abrirão huma eílrada enxuta, por
onde ambos caminharão para a outra parte do rio. Unidas
immediatamente as meímas aguas, e ficando de huma par-
te os Filhos dos Profetas ; Elias

, que íó com Elifeo íe acha-
va da parte contraria, lhe mandou, que pedifTe quanto lhe
íoile neceífano

, muito á medida do feu deíejo. Aproveitan-
do-ie Elifeo da opportunidade , como certificado de que Elias
poderia defempenhar a liberalidade expreílada na promeffa,
lhe rogou : Que lhe deixafe o feu ejpinto dobrado

; que pois
fa/ra a melhor herança, que para o fervlço de Deos lhe po-
deria ficar , efperava , que com a duplicidade do mefmoefpi-
rito, fe lhe augmentariaò as utilidades futuras.

160 Deu o generofo Profeta a entender, que o def-
pacho da fupplica era difficultofo, mas nao impoííivel : e
impondo-lhe (talvez para merecimento do benefício ) huma
condição

, lhe certificou : Que fe tivefe a felicidade de o
ver quando delle fe apartafe , confegmría o intento; mas feDeos naõ permittlfe , que lhe pre/enciafse o retiro , nao ah
cançana o que defefava. DeraÔ ambos alguns paífos, tratan-
do^ entre fi matérias importantes, que dependiao da refolu-
çao daquella ultima hora. E quando cada hum efperava o
mirante, em que do outro íe havia de íeparar, defceo arre-
batadamente da regiaÓCeleftehumaflammante carroça tira-
da por foberbos cavalios de vivo fogo ; a qual parando jun-
to a hhas

, affiro que o recebeo no aífento , e eííe lançou
maoas guias , logo deu volta ; e rodando pelos ares, o le-

Elifeo oaconti-
panha.

Obfervaçaõ
dos Filhas dos
ProfciaSí

Abre Elias âs
aguas do Jof«
daõ.

Èíiíeo Ifie pe-
de o efpirito

dobrado.

Difícííldadé, e
condição do
deípacho.

Carroça de fo-

go-
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vou ao fublime lugar, onde ainda vive , e merece. Tao ve-

lozmente fe elevou aquelle radiante artefacto , e tanto en-

cheo de luzes o Firmamento, que pareceo haver Deos mul-

tiplicado as luzes em hum novo Sol
,
para chegar desde hum

até outro Hemisfério na brevhfima duração de hum relam-

161 Elifeo, que claramente vio taõ maravilhofo rapto,

ferido da penetrante dor, que a irremediável aufenciae de feu

amado Medre lhe caufava, defabafou o coração nas vozes,

clamando , e repetindo : Meu Pay , meu Pay ,
que Jois a car-

roça cklfrael, e feu áireãor. Seííenta e dous annos conta-

va de idade Elias ,
quando o Supremo Dominante o tirou da

terra. Por entre as condenfadas chammas da mefma triun-

fante carroça , deixou cahir a capa, que lhe fervia de orna-

to , e nella o efpirito dobrado, que por benefício efpeciai

havia de infundir em Elifeo, na forma ,
que eíle Filho lhe fup-

plicára. Aqui molhou haver o fogo perdido a aclividade,

e que Deos milagrofamente lhe fufpendera o eífeito ; por-

que nem a capa , nem o mefmo Elias perigarão na voracidade

de taó oífenfivo elemento. Eftas particularidades, e outras

naÔ menos memoráveis, ponderou S. João Chryfoítomo com

reflexões taõ conceituofas , e as pronunciou com vozes taó

próprias de fua boca de ouro , que para gloria de Elias, e

fuípenfaõ dos Leitores , aqui as repetiremos nefta fubftan-

ciã.
. ,.

162 „Coítumavaõ alguns Reys antigos (diz o San-

,, to Doutor ) honrar com carroça triunfal , e infigmas de

„ Mageítade ao vaílallo benemérito ,
que por íeu amor pe-

3 ,
lejandoanirnoíamente, expunha na campanha o corpo aos

„ golpes, a vida aos perigos. Com mayor razaõ o Supremo

3 , dos Monarcas , Deos, e Senhor Omnipotente, havia de con-

„ duzir para os feus Reynos ( com honra própria de quem

„ triunfava) ao feu Elias, que tanto do coração , e comto-

„ dos os áíFedos da alma zelou a obfervancia de fua Ley ,

3, a gloria do feu Nome. Tudo confeguio efte Santo Gene-

3, ral por meyo de graviíiimos trabalhos , intoleráveis fadigas,

3J e cruéis perfeguições , vivendo-fempre com os inimigos á

„ viíla , em continua guerra , onde foraõ quotidianas as

33 batalhas , e mais que os innumeraveis combates, fuás iníig-
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Depois de taô relevantes merecimentos , lhe

o o Senhor aos íerviços corn a incomparável
de o arrebatar triunfante em hum carro de fo~
por cavallos formados de ardentes chammas , ^ *?»?'*-

rica nada ie via 5 que nao íolíe arquitectura de
rno de luzes , e do meímo alimento do fogo
açao ; proporcionando-fe de tal modo a carro-

nagnifkencia com o Triunfador
, que tudo era

6 com a differença
, que extinguindo-fe toda

}n compofiçaó de refplandores t fempre Elias gofa,
3da a vida confervará de fogo as propriedades.

.CbOflXFtb » Crivei íe faz
, que deita occafiaõ tomarão os

-,i e Pintores o fundamento para delinearem a ima-
> Sol em cairo também triunfal , compoflo de ma- carro do Sol,

v >n7hantes, e tirado por cavallos refplandecentes
;

:çaÔ perpetuarão na terra em curiofos defenhos.
^ju.gaiao , que o mefmo fora elevarfe na fua luminofacar-
3 , roça Elias

, que fazer o Rey dos Planetas oftertaçaõ de
«feusrayos; porque o Sol no idioma Grego fe diz EÍiosi e £/i, Mmedo

>caçao dos nomes , confundirão entre íi de tal
So1,

j
bgeitos, que para o mefmo Sol fingirão huma
uzes a femelhança da verdadeira de Elias, que
lade carroça , e indubitavelmente de fogo.

Mas fe a carroça de Elias fe afirma fer real-

go
, qual foy o Artihce delia ? Que mãos lhe

as rodas , apertarão os exos , lavrarão a Ian-

> a outras partes, fendo a matéria de todas ar-

e toda eíta engenhofa fabrica hum incêndio ?

„ Que Região do Mundo foy capaz de produzir femelhan-
3,tes brutos, que do fogo elemental herdarão a natureza?

„ Se os julgamos animaes , vemos, que tudo he fogo : fe cre-
~"a he fogo , a figura de animaes o encontra : de

oífrando-nos huma coufa afigura, outra ana-
s queremos tratar como animaes, o fogo nos
lo fogo fugimos , nao os acreditamos animaes.
ios fó os poderia bem explicar quem fabe crear

e fogo
, para fe converterem naquellas formas,

venientes ás caufas, por amor das quaes o mef*
• as produz. Oh que vaidofamente osMytolo-

9 , gicos

0^*

Reparos fohre
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vou ao fublime lugar, onde ainda vive ,
emerec

lozraente íe elevou aquelle radiante artefacto ,

cheo de luzes o Firmamento, que pareceo haver

tiplicado as luzes em hum novo Sol, para chegar

até outro Hemisfério na breviííima duração de i

F ag°-
. •

161 Elifeo, que claramente vio tao maravi

ferido da penetrante dor, que a irremediável aufe

amado Meftre lhe caufava, defabafou o coração nas vozes,

clamando , e repetindo : Meu Pay , meu Pay , que JoL

roça de Ifrael, e feu dire&or. SeíTenta e dous annos

va de idade Elias ,
quando o Supremo Dominante o

terra. Por entre as condenfadas chammas da mefmí

fante carroça , deixou cahir a capa , que lhe fervia d

to, e nella o efpirito dobrado, que por beneficio 1
1

havia de infundir em Elifeo, na forma ,
que eíte Filho -

plicára. Aqui moílrou haver o fogo perdido a actividade,

e que Deos milagrofamente lhe fufpendera o efFeito ;
#

por-

que nem a capa 3 nem o mefmo Elias perigarão na voracidade

de tao oífenfivo elemento. Fitas particularidade

naÕ menos memoráveis, ponderou S.João Chryfc

reflexões tao conceituofas , e as pronunciou con

próprias de fua boca de ouro , que para gloria <

íuípenfaó dos Leitores , aqui as repetiremos ne

cia.

162 „Coítumavaõ alguns Reys antigos
(

,, to Doutor ) honrar com carroça triunfal , e

„ Mageílade ao vaflallo benemérito ,
que por íe

x

„ lejandoanirnofamente, expunha na campanha o corpo aos

5 ,
golpes, a vida aos perigos. Com mayor razaó o Supremo

„ dos Monarcas , Deos, e Senhor Omnipotente, havia de con-

3 , duzir para os feus Reynos ( com honra pro

„ triunfava ) ao feu Elias , que tanto do coraça

„dos os árfedos da alma zelou a obferyancia

„ a gloria do feu Nome. Tudo confeguio efte

3, ral por meyo de graviífimos trabalhos , intoler;

3 , e cruéis perfeguições , vivendo-fempre com (

3, vifta , em continua guerra 3 onde foraõ qi

33 batalhas , e mais que os innumeraveis combate

&y
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Sol.

5,nes. vitorias. Depois de taô relevantes merecimentos
3 lhe

3, correfpondeo o Senhor aos íerviços com a incomparável

,3 prerogativa de o arrebatar triunfante em hum carro de fo~

, 5 go, tirado por cavallos formados de ardentes chammas *
Ca"c

çv e ca-

„em cuja fabrica nada le via, que naõ foííe arquice&ura de
3 , fayos, adorno^ de luzes, e do meímo alimento do fogo
,, clara oflentaçao

; proporcionando-fe de tal modo a carro-

jri ça , e fua magnificência com o Triunfador
, que tudo era

„ de fogo , ÍÓ com a difFerença
, que extinguindo-fe toda

>, aquella compofiçaô de refplandores , fempre Elias gofa,

3, e em toda a vida confervará de fogo as propriedades.

!^3 ,3 Crivei íe faz, que deita occafiaõ tomarão os

„ Poetas , e Pintores o fundamento para delinearem a ima-
>, gem do Sol em cairo também triunfal , compofto de ma- carro do Sol,

„ terias brilhantes , e tirado por cavallos refplandecentes
;

,, cuja ficçaÔ perpetuarão na terra em curioíos defenhos.

„Julgarão, que o mefmo fora elevaríe na fua luminofa car-

3 , roça Elias
, que fazer o Rey dos Planetas ofter taçaõ de

3,feus rayos; porque o Sol no idioma Grego fe diz Eitos: e Wwmedo
33 pela equivocaçaô dos nomes , confundirão entre íi de tal

3, maneira os fogeitos, que para o mefmo Sol fingirão huma
„ carroça de luzes a femelhança da verdadeira de Elias, que
„ foy na realidade carroça , e indubitavelmente de fogo-

164 „Mas fe a carroça de Elias fe affirma fer real*

„ mente de fogo
,

qual foy o Artífice delia ? Que mãos lhe

*, compuzeraõ as rodas , apertarão os exos , lavrarão a lan- a «mpcfiçaa

33 Ça , e fizerao a outras partes , fendo a matéria de todas ar-
a w'°**'

3, dentiífima , e toda efta engenhofa fabrica hum incêndio ?

„ Que Região do Mundo foy capaz de produzir femelhan-
3,tes brutos, que do fogo eíemental herdarão a natureza?

„ Se os julgamos animaes , vemos, que tudo he fogo : íe cre-

3, mos , que he fogo, a figura de animaes o encontra: de
,, forte, que moírrando-nos huma coufa afigura, outra ana-
3,tureza, fe os queremos tratar como animaes, o fogo nos
3, abraza ; íe do fogo fugimos, naÔ os acreditamos animaes.

33 Files myflerios íó os poderia bem explicar quem fabe crear

3» Miniftros de fogo, para fe converterem naquellas formas,

„ que fao convenientes ás caufas, por amor das quaes o me£
3, mo Creador as produz. Oh que vaidofamente osMytolo-

3; gicos

Reparos (abre
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3 ,

gicos nos feusTheatrosreprefentaraodifferentes formas de

„ animaes, carroças, e outras maquinas de qualidade ferven-

3 , tifl ma , errando fempre nos metamorfofes de fuás ridicu-

„ las converfaçoes ! Nós confeífando a verdade, que temos

3 , á vifla, e dizendo expreífamente , que a carroça, cavala

3, los, e o mais, que no efpe&aculo fe continha, era de fo-

3, go , nem por iífo favorecemos os feus erros ; porque fuás

3, ídéas nunca paífaraô de fingimento , e a noífa intelligen-

3, cia fe funda em realidades.

165 Logo que o arrebatado Elias fe eícondeo aos olhos

do affliótoEliíeo, rafgandoeíte os veftidos, em publica de-

monftraçaõ do feu pezar, deu a conhecer nas lagrimas, e

nos clamores a vehemencia do fentimento , que lhe penetra-

va a alma .* e nao achando para moderar efta paixão outro

lenitivo , tomou em feus braços a capa , com a qual Elias

pouco antes fez o portento de abrir as aguas do Jordão. A'
imitação do Santo Profeta

,
querendo Elifeo eílrada limpa ,

e íecca ,
para paíTar a pé enxuto o rio , lhe applicou a mef-

ma capa , e efperou , que as aguas perfiftiffem na obediên-

cia devida ao feu contacto. Mas como íe ellas reconhecef-

fem differença nas mãos de quem novamente as feria , nao
foraõ pontuaes em fe dividir ao primeiro golpe. Admirou-
feEliíeo do fucceífo : porém confiado na Omnipotência Di-
vina, repetio a diligencia, e encontrou a felicidade de ver,

que feparadas as aguas , lhe offereciaõ caminho taõ fegu-

ro para voltar , como antes lho adminiítraraõ para feguir a

Elias.

166 Tudo viao, e obfervavaô os Religiofos Filhos

dos Profetas , que de longe efperavaô o fim de taõ glorio-

fos íucceíTos : e percebendo nefte prodígio , que Elifeo fica-

ra legitimo herdeiro do efpirito do feu fantiíiimo Pay , e que
efte no mefmo efpirito lhe deixara as júri (dicções neceíTa-

rias para continuar o governo da Ordem ; todos ajoelhados

lhe offereceraÕ a obediência
, que lhe deviaõ , como a pri-

meiro Prelado. Debaixo do feu mando continuou a obfer-

vancia Regular, que requeria o Inílituto Carmelitano , fem
já mais declinarem da primitiva perfeição do novo Eftado ,

que muitos annos fe coníervou fem Regra eferita , mas fem-
pre confiante na verdade invariável das tradicções.

167 OGran-

ÃZi
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167 O Grande Elifeo, querendo por ferviço de Deos

propagar a Religião
, que ficou a feu cargo, naõ ceifou de

fundar novos Conventos, onde íeus DifcipuJos viveílem con-
gregados, e com melhorada accommodaçaó. Já neíle tempo
prevalecia^) Eílado Cenobitico

; porque muitos dos Religio-
fos aííiftiaõ juntos nosColIegios, que nomeámos. Para eíte
fim, por ordem do Santo Prelado, fe cortarão madeiras nas
margens doJordão , das quaes fe fabricou hum novo , e mais
amplo Convento

, onde aquelles Filhos dos Profetas habita-
rão

, tendo a gloria de verem cada dia innumeraveis prodí-
gios do meímo Elifeo. Todos fe eftimulavaô a imitaJJo nas
virtudes

, e alguns merecerão competillo nas maravilhas.
Mas entretanto

, que fe occupaô em fantos exercícios, dei-
xados os progrelTos da Ordem , e profeguindo a referir os
do Fundador, concluiremos as particularidades da vida, que
goza de prefente , e os vaticínios 3 que ha da fua preciofa
morte , ainda futura.

Propagação
da Ordcrru

Numero ijj,

Convento no»
vo.

CAPITULO X.
Do Parai/o Terealy onde Elias vive: e da efpeciahdade dos

cu/tos
, que antes de morrer goza na terra. Da-fe noti-

cia das acções memoráveis
, que tem obrado , e das

formas , em que peffba/mente tem apparecído
depois do feu maravilhofo rapto.

%, Ela voz da Igreja, e dos feus BeatiíTímos
Oráculos confia

, que Elias fora para o Ceo
arrebatado , antes da peníaõ commua

, que
todos os viventes pagão á morte : verdade taó innegavel ,

que (fegundo moítrámos já em outro volume ) fe houvef-
fe parecer contrario, feria naõ fó exótico, facril ego, teme-
rário, e malfoante , mas também contra a Fé. Subio, pois ,
Elias ao Ceo, pofto que. naõ aoEmpyreo, onde habitaõ os
Comprehenfores

; porque em carne mortal naõ podia ver
mtuitivsmente a Deos, nem podia entrar noReyno da Bem-
aventurança, fem que primeiro o Rederoptor Divino lhe

S. Elias vivo»

Atlaúte I. da
Ethicpia nasAn'
notações' ào »um„
768.
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defimpediííe a entrada , vencido o obftaculo da culpa , e

habilitada a humana natureza, para que unida á Divina hou-

veííe de gozar no dia feliz da glorioia Afceníaõ de Chníto

eíle privilegio; bem que o rapto de Elias foy da melma Ai-

ceníaõ de Chrifto a melhor figura : e eíla íe proporcionou de

íorte com o figurado ,
que depois o Rey da Gloria na pre-

fença de feus Difcipulos fe elevou em throno de luzes ao

Empyreo, aífim como antes o Príncipe dos Patriarcas Elias,

diante dos olhos dos feus íubdiros, lubio em triunfo de res-

plendores ao Paraifo Terreal.

169 Efte foy o Ceo (aílim chamado metaforicamen-

te) onde o Senhor determinou , que Elias fofle depofitado

para merecer nos efpaços de taÕ dilatada vida a eternidade

de fua Beatifica vifao
,

que dos feus trabalhos havia de fer

o premio ultimo ,
para o que Elias fazia certa a eleição de

Deos na própria peflba; pois fempre no caminho dajuftiça

deu paííos para a Gloria , defde que pelas fuás virtudes pre-

viftas, foy para o mefmo Deos predeílinado. Concedeo-lhe

çfte Senhor para habitação temporal aquella grandiofa fabri-

ca de íua Omnipotente mão, fundada com firmeza maycr,

do que o pintado Palácio do Sol, fobre íublimes columnas:

porque o Paraifo foy plantado em huma eminência da terra

taõ incomparavelmente remontada a refpeito da fuperficie do

plano 3 que como refugiando-fe nos fuperiores limites da re-

gião ethérea, ficou intacto da univerfal inundação do diluvio.

Depois defte triunfo, (que a alguns Efcritores pareceo mila-

grofo, e a outros fe fez incrível) venceo efte deliciofo íitio as

inconftancias do tempo , que para o corromper , moftrou, que

lhe faltava a jurifdicçao , pois ainda conferva fua antiga fer-

mofura , e nada tem diminuído da felicidade primeira.

170 QuizDeos, que para Elias depois de elevado,

foíTe o mefmo , que para Adaô antes de cahido. Por efpe-

cial providencia difpoz , que duraífe invariável a fecundida-

de da terra , a benevolência dos ares , a pureza das aguas,

a loçania das arvores, a fragrância das flores , a fuave harmo-

nia das aves, a prompta obediência das feras ; e finalmen-

te o concerto de todas aquellas partes ,
que concorriao a con-

ftituir o paiz alegre , a habitação conveniente , e o mefmo
retiro amável. Mas ainda, que Elias fe confidera aufente dos

homens
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homens, >ive mais perto de Deos , e trata familiarmente
com os Anjos. Para evitar a íolidaÓ , em que fe poderia con-
íiderar na falta de outro individuo da fua mefma natureza

,

Henoch lhe faz grata companhia
; porque apercebidos am-

bos para o mefmo emprego, entre fi communicao as impor-
tâncias dos eíperados lucceífos

, íem que o aífumpto, em que
difcorrem

, já mais lhe caufe enfado
\ por ferem parciaes na

utilidade
, afpirando cada hum ao mefmo defempenho.

171 Nefte lugar ameniflimo gofa Elias continuadas
confolações Divinas. Os Anjos

, que já na terra lhe eraô
obfequiofos

, e o ajudavaô em minifterios competentes pa-
ra confervaçaó da authoridade , e da vida ; agora com mais
frequência repetem asvifitas, e por mercê de Deos lhe daÓ
do Mundo as necelíarias noticias para fe prevenir de patro-
cínio para os feus devotos, de caíligo para os Apoíratas da
Ley, de poder participado do mefmo Deos para obrar ma-
ravilhas, e deQraçÓes para fupplicar pela duração dos feus
Carmelitas. Muitos, e graves Authores affirmaÓ, que no
Paraifo algumas vezes fe occupa na cultura das flores, mas o^aõ <
quanto baíta para diverfaõ do ócio , naô quanto pôde occa-

EIlas"

fionar fadiga; brotando a terra ao virtuoío contado de fuás
ardentes mãos tao viçofas as flores, que perfuadem havelasMm plantado nao como fogo , mas produzido como Sol
Concorrem os Efpiritos Angélicos ao mefmo effeiro, fem que c,Anjos oajt!

a íuperiondade da natureza encontre a occupacao, que por
daõ *

voluntária, fe conflitue licita: e como eíle he* o jardim de
Deos, onde Chriflo para honrar a Elias entra, e fe detém;
he certo, que toda a compoíiçaô aprazível aos Divinos olhos'
fe deve fiar da adividade de huns Miniíbos , que lhe per.
cebem as inclinações da vontade.

r
I?

V11
Sa

i

nt
?
Thomaz affirma

> fue em *™ma occafiao vi- *.«-*.fe4*.
fitara o Filho de Deos a Elias no Paraifo, e tanta foy a fuavi- chrifto wfi«*
dade, que encontrou na fua prudente converfaçao

, que lhe
Elw"

fez a honra nunca experimentada de fe demorar com elíeo
efpaço de quarenta dias

, que tantos teve Elias de perfeita
gloria, vendo, e gozando proximamente aquella Santííhma
Humanidade, em cuja prefença revalidava os affectos

, que
Jhe profeífou, desde quenofeu profético efpirito fe lhe re-
prefentou aífumpta. Deíra maneira lhe fuavifava afaudade,

* ^ que
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que lhe poderia reíultar de acharfe aufente do rediííimojuiz,

de quem eftava predefinido Precuríor : e entaÕ concluiriaó

Trata com ei
as refoluçoes , que contra o Anti-Chrifto fe haviaó de tomar

feio. para o triunfo da Fé , na qual Elias dentro do meímo Paraifo

tem quotidianos exercicios , como viador ,
que ainda elpe-

ra a Bemaventurança futura : que pois as íuas obras íaõ vir-

tuoías , livres , e executadas com os auxílios da Divina gra-

ça , nao podia a foberana equidade do jufto Remunerador

permittir , que ficaíTem em tantos annos ou defattendidas ,

ou deterioradas no premio.

173 Aqui fe alimenta Elias com os doces frutos da Ar-

vore da vida ;
que pofto naô conferem immortalidade , di-

latao maravilhofamente os annos , e corroboraô com tantos

vigores o corpo , que comidos , experimenta Elias iguaes ef-

feitos aos do Paó fubcinericio , em cuja fubílancia adquirio

forças baflantes a caminhar, fem neceífidade de outro fuíten-

to
,
quarenta dias , e quarenta noites : que a nao haver no

Paraifo efta eípecialilíima providencia, fuppriria o Senhor com

o mefmo portento, que obrou em Carith, e com íemelhan-

te caridade , á que lhe prevenio em Sarepta : fendo myíte-

rio digno de reflexão
,
que deita Arvore fe alimente aquel-

rigura da sa- j a feliciííima Creatura , que para em figura eítar fempre rece-
trada Euchari»

, , . . % cl 11 i
' • n ri

ma. bendo hum continuado Sacramento , lhe adminiítra o L>eo

para fuítento os melhores fymbolos da Sagrada Euchariftia ,

já nefte fruto colhido da Arvore da vida , já naquelie Paó

adminiftrado pelas mãos dos Anjos.

174 Neíle feliciffimo eirado começou Elias a receber
coito de Hias. cu ]to tag antigo, que na Synagoga principiou com o rapto,

e na Igreja de Chriílo fe eftabeleceo desde o tempo de fua

fundação. O primeiro ,
que com efperança de fer patrocina-

do invocou o nome de Elias, foy Elifeo, quando no Jordão,
Biíeo opri- querenclo vencer a dificuldade de lhe dividir as aguas, cla-
jneiro, quede T - <=>

Elias feampa- mou a Deos , e ao meímo Elias, para que elte o amparalie

com o Senhor, a quem primeiro recorria : e experimentando,

que o milagre logo fe effeituou , aííim que Elias foy invo-

cado , veyo a conhecer , ( e com effeito o participou aos

Diícipulos )
que a Santidade do Gloriofo Patriarca podia

íer na terra applaudida 3
por eftar já pelo Ceo canoniza-

175 Os
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175 OsHebreos o venerarão com muita efpecialida-

de, fazendo efcrever feu nome nas Ladainhas , que cofru-
mavaõ rezar em occafiòes de Preces, e também o elegerão
por advogado nas faltas de chuva 5 que ordinariamente lha
concedia Deos em beneficio da opinião do Santo medianei-
ro. Entre outras memoráveis ceremonias

, que em honra de
Elias exercitavaô

, feaffirma, queufavaóa feguinte. Tinhaõ
por certo

, que o Senhor concedera a Elias a graça de adi-
ílir a todos os aòtos da Circumcifaô > de tal forte ] que ne-
nhum fe celebrava, que o Santo Profeta ou vifivel , ou in-
viíivelmente,naò aíBítilfe em peífoa. Por eífa caufa haviaõ
determinado os Meftres da Synagoga

, que em femelhante
função fempre fe fizeífem promptas duas bem ornadas cadei-
ras, huma em que fe havia de fentar o Miniílro do aclo ,

outra na qual íe períuadiaô, que fe accommodava Elias : tra-

dição , que paliando de pays a filhos, fempre feconfervou
conftante.

176 Tinhaô também por infalliveí, que efte Santo Pro-
feta era o mais pontual em foccorrer aos homens nas mayo-
res afflicçÔes ; e que ufando da efíicacia

, que fempre mo.
fírou na execução da juftiça, naó faltava quando era preá-
fo acudir em defenía da verdade. Por eífa razão, quando o
Filho de Deos pendente da Cruz diífe , Eli, Eli, perceben-
do elles o nome pelo ecco , e nao pelo íígnificado, enten-
derão, que o Senhor chamava a Elias para fer delle favore-
cido : e tiverao por certo , que o Santo Profeta nao fe com-
moveria aos clamores

, porque fem embargo do grande po-
der, que nelle reconheciaó em femelhantes caíbs

5 porfíavaÔ
na obíbnaçaô de reputarem por delinquente, e indio-no de
feu auxilio, a Chrifto, fendo innocentiíiimo , e por virtu-
de da própria natureza inculpável.

177 No Monte Carmelo Elifeo nao ceifava dos pios
obfequios

, que refuítavao em honra de Elias. Ajudado de
feus Difcipulos lhe confagrou huma Igreja , onde com elles
o feftejava

, e lhe propunha as neceííidades
, que fe offere-

ciao do feu patrocínio no particular da Ordem, e no com-
mum de toda a Religião. Efta Igreja nao foy diftinóta doÚm
tório do Semnion, que o meímo Elias edificou : mas (confor-
me a oppiniao de graves Authores ) foy o meímo Oratório

por
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Hebreos.

Mahenèa ãg
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por Elifeo ampliado , e a Elias offerecido como a Orago : de

forte, que nelle davaÕ os Carmelitas aDeos as adorações de

Senhor , a Elias o predicamento de medianeiro. Veyo depois

efte Santo Profeta a gozar hum Templo mais infigne
,
que

no mefmoCarmelo lhe coníagrou a piiffima Helena , mãy do

grande Conftantino : e tal foy a grandeza de fua primeira

fundação, que empenhando-fe a fereza dos Bárbaros em de-

fíruilo, nas mefmas ruinas dá ainda de íi huma illuftre me-

moria.

178 A Igreja Grega fempre a Santo Elias deu culta

com tanta efpecialidade , que nella havia preceito em tem-

po dos Emperadores Catholicos , para que o dia 20 deJu-

lho, próprio da Feftividade do Santo, íbíTe univerfalmente

de guarda. No Tomo primeiro das Obras deS.JoaôChryfo-

ftomo , que foy Patriarca de Conftantinopla , e exiftio pe-

los annos de 400, fe achaÓ três Sermoens de Santo Elias,

(differentes na idéa, e conformes na eloquência) que o San-

to Doutor recitou em prefença dos Fieis nas Feílividades ,

que ao mefmo Sagrado Profeta fe celebravaÕ. Na meíma Cor-

te havia hum Templo , que Jhe era efpecialmente confagra-

do, em cujo pórtico fe lia hum elegantiflimo Epigramma de

S. Gregório Nazianzeno. O Emperador Manoel , lhe erigio

desde os primeiros fundamentos huma fumptuofa Igreja. Os

Emperadores Bafilio , e Nicephoro foraÕ feus devotiflimos ,

e com incrível grandeza o feftejavao , alegrando o Povo com
reprefentações Cómicas , e eípeóhculos , fó permittidos nas

funções Regias, onde os Emperadores aíliítiaÕ com authori-

dade : e poílo , que efta Igreja Grega tem padecido o de-

trimento ,
que naõ ignoramos; he certo, que onde os feus

Ritos fe confervaô, também a devoção com Elias prevalece.

179 A Igreja Ethiopica tem a efte Santo Patriarca taõ

extremofa veneração , que , fegundo confta dos feus Calen-

dários , delle reza com rito duplex duas vezes no anno , e

vem a fer nos dias primeiro de Dezembro, e oitavo de Fe-

vereiro : de forte , que ainda depois de admittir os repro-

vados abufos dos Scifmaticos Prelados de Alexandria , fem

embargo de fe conformar com os Rituaes dos Coptos , fem-

pre no modo de feftejar a Santo Elias guarda a antiga for-

malidade. E fendo de todo o Império da Abeífina extermi-

nados
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nados os Carmelitas , por nao quererem beber o Veneno da
hereíia 5 que os inimigos da Igreja Romana adminiftravaô

,

nem por iífo teve fim o culto do noííb Santo Patriarca
; por-

que era univerfal , e eftava taó radicado
, que correndo-lhe

o tempo contrario para florecer , nao lhe impedio o durar.
180 Porém deixados os Domínios, onde contra a

verdade prevalece o engano , e pondo os olhos nos Reynos,
onde a luz da Fé participada da Igreja Latina , nao he com-
pfehendida das trevas da infidelidade, e da herefia, vere-
mos, que na Itália, Nápoles, Hungria, Sicília , Catalunha,
Aragão

, e outros muitos Reynos da Chriítandade tem San-
to Elias Templos

, que lhe fao efpecialmente dedicados, e
em todas as quatro Partes do Mundo , onde a Igreja Catho-
lica reíplandece, he venerado

; porque aos Filhos do feu Car-
melitanolnftituto, he pela meíina Igreja Romana concedi-
do, quedelle rezem com Officio Eccleíiaftico , e rito da pri-

meira claííe, como de feu Fundador 5 e que delle celebrem
MiíTa , fem embargo de eftar vivo , e no eftado de Viador,
fegundo confta das Bulias dos Summos Pontífices Gregório
XIII, Sixto V, e outros, que lhe concederão Oitavado

; e
novamente o Papa Clemente XII concedeo , que delle todos
os mezes pudeíTemos rezar em dia defimpedido ; fendo mais
que todos empenhado no eítabelecimento do feu culto o Pa-
pa Benediéto XIII

, pois para immortaíizar a memoria
, que

delle devia coníervar a Igreja, collocou no Vaticano a lua
Santa Imagem com a infcripçaõ , que elle meímo ideou , e
diz aífim : Univerfus CarmeUtarum Ordo Fandatori fuo San-
ão Elidi PropheU evexit. Toda a Religião do Carmo levan-
tou eira Eftatua a Santo Elias Profeta , íeu Fundador.

181 Mereceo, pois, o Grande Elias
, que a igreja

lhe concede/Te o meímo cuíto , que dá aos Bemaventura-
dos , depois que com aíMencia ck> Eípirito Santo certamente
conhece, que gozaõ a clara viria de Deos ; fem que a parti»

cularidadede fer Elias ainda viador, embarge as reíoluções,
que em íeu obfequio toma a Santa Sé Apoflolica: porque
bem ponderada a particularidade do feu Eirado prefente, foy
fempre motivo baftante para ficar neíla prerogativa efpecia-
lizado. Bem he verdade , que nao faltarão emulos deíla glo-
ria

,
que excitados ou do Demónio , ou do íeu meímo orgu-

lho,
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lho, pertenderaò fe derrogafle ta6 raro privilegio, íem mais

fundamento , que nao haver outro femelhante , e parecer

conveniente, que da Igreja fe deíterraífe efte exemplo. Po-

rém o Senhor, querendo moftrar, que o privilegio fora ju-

ftamente concedido, e que devia fer confervado , defendeo

íempre a cauía como própria , ufando primeiro de alguns

meyos ,
que íe julgarão naturaes , até que fe declarou de-

pois com eíFeitos milagrofos.

182 Certa peííoa de grande diítinçaó em Roma , ex-

Kà°do™i. poz á Sagrada Congregação de Ritos , que devia prohibir o
to de Eiias.

oíricio Divino concedido ao Santo Profeta Elias , por cauía

dos grandes inconvenientes , que occorriaò , os quaes no dia

feguinte provaria. Admittio o Tribunal a petição, e man-

dou ,
que o informante no dia íeguinte apparecefíe. Ouvi-

do o defpacho , teve elle efpecial contentamento ,
parecen-

do-lhe , que para os feus eftudos fe havia refervado o triun-

fo de taó árdua empreza : e applicando-fe aquella noite ao

trabalho de revolver os livros , para nelles procurar mais co-

pioíos fundamentos , o primeiro, a que lançou mão, foy á Bí-

blia , e abrindo-a, cafualmente poz os olhos no Capitulo 48

do livro de Eccleíiaftico ,
que principia com eftas palavras :

Surrexit Elias qua/íigms> érverbum illius quafi facula aide-

bat. Qui induxit m filos famem > & irritantes illum inviàiâ

fua paucifaflifunt. „ lfto he: Levantou-fe, e appareceo Elias

„ como fogo , ardendo fua palavra como huma incendida fa-

„ cha: aquelle, que caftigou o Povo com os trabalhos da fo-

„me, e os que por cauía de fua emulação, o provocarão >

3> foraò anniquilados.

183 Immediatamente concebeo hum taõ invencivel te-

mor , que perdida no primeiro aífalto toda a viveza do ef-

pirito, ao mefmo tempo lhe faltou no entendimento o deí-

embaraço para difeorrer , na mão o vigor para governar a

penna. E querendo refledir nefte accidente , lhe fobreveyo

ao corpo huma repentina convulfao acompanhada de cruelif-

íimas dores , que apenas lhe permittiaÓ o alivio dos gemi-

dos. Entrado nefte tormento , que mortalmente o affligio

por muitas horas , começou fua mefma confeiencia a aceu-

fallo, por caufa do indifereto zelo , ( fe nao era emulação)

com que fe difpunha a fahir a publico contra a prerogativa

daquelle

EccUJiaJUco 48.

CaftigodoCeo.

1

'
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daquelle Santiííimo Profeta: e perfuadindo-fe, queeraõ ef-

feitos da Divina juftiça as ruinas , que experimentava no
corpo , e as perturbações , que fentia na alma ; arrependido,
e devoto confeílou lua temeridade, da qual pedio a Deos per-
dão , e prometteo a Elias melhorar o intento , fervindo-o em
toda a vida. Aííim

, que amanheceo, achando, que as do- Mudan ?a tów

res fe haviaõ mitigado depois da íupplica , e do voto ; appa- DeoS.

ma

receo peífoalmente na Sagrada Congregação , e depondo o
fucceílb, moftrou, que a poderoía mão do Altiííimo fizera

nelle mudança ; porque a refpeito de Elias naò levava já ou-
tras armas

, que para a defenfa : e proteftava
, que eíte San-

to era digniííimo da honra, que lhe concedera a Igreja: o
cjue ouvido, e no mefmo Tribunal averiguado , fe refolveo,
que nefta matéria fe puzeíTe perpetuo filencio.

184 Por efte modo, e por algumas acções gloriofiíli- s.Eiias mcrC .

mas tem o Senhor declarado, que Elias no eftado prefente £^£
S

g3£:
íe faz credor dos efpeciaes privilégios , com que o condeco-
rada Igreja ; pois he certo , que vivendo delia taó diftante,

naõ perde occaííao de lhe acodir com opportunos fubfidios*

Move annos fe contavaÓ 3 depois que o Santo Profeta fe au-
íentou da terra

, quando em defaggravo da orTendida Ley
de Deos eícreveo do Paraifo huma Carta ao perverfo Joraõ,
Reydejudá, naqual , depois de o reprehender feveramen-
te, lhe intimou1

a morte cruel , que os feus execrandos pro-
cedimentos lhe haviaô merecido: e referindo-lhe as caufas,

que elle dera para a fulminada fentença , eíla fe executou
com o rigor , que na feguinte fubfíancia fe contem. Aííim
dizia o Santo na Carta , que fe achará expreílada no Capitu-
lo 21 do fegundo livro do Paralipomenon.

*§5 Y^Orque naõ feguifle os paffos de Afá teu avô, e cam <?c

JL de Jo/apbat teu pay , ambos tementes a Deos ,
«õ!*

1 *'

e objervantes de fua Santa Ley ; e be notório , que imitas na
idolatria aos Reys de Ifrael , especialmente a Acab

, fazendo,
que a Corte , e todo o teu Reyno prevarique na prejença do
Setibor , a quem negas as devidas adorações , e mandas , que
os teus vafa/Ios ofereçaõ facrificio aos ídolos , e porque tam-
bém mataftes com inbumanidade teus innocentes irmãos, até Ibe

extinguires Juas cajás , e toda a pofteridade de /tus defcen-

K dentes ,

Elias

eyjo-

Parilipom.

II. 11.

Relação das
culpas.
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dentes , fendo elles filhos de teumefmo pay, e em comparação

tua, melhores no procedimento : por tanto , determina o Se-

nhor , que em pena temporal de taõ enormes deliclos y fejas

punido cem diferentes caftigos. Serás primeiro roubado dos

teus thefouros ,
perdendo todas as riquezas , que te conflituem

opulento, rigori que os inimigos executarão também nos teus vaf-

Perdadcbens. fallos favorecidos dos bens da fortuna , [em perdoar ao Povo

o eftrago, que fera univerfaí: de forte, que fe farão nos

teus Domínios abfolutos fenhores de tuas mulheres , e filhos :

além âiflo defearregarâ a Divina juftiça em ti o golpe de hu-

ma gravijjima enfermidade interior , que te corromperá as en-

tranhas , e por dilatado tempo te affligirá com dores agudas,

com as quaes ( para que o teu fentimento feja mayor) irás

lentamente acabando , até que fem tolerância, e dejefperado

do remédio te falte a vida.

186 Nas glorias doTabor appareceo Elias com gran-

de mageftade juntamente com Moyfés em companhia de Chri-

fto ; fervindo de abonadas teftimunhas da fua vinda a efte

Monte, as mefmas ,
que o Senhor elegeo para prefenciarem

o Myfterio de fua Transfiguração. E íem embargo , que a

matéria principal , que alli fe tratou, foy a extremofa fineza,

que Chriílo havia de concluir na Cidade deJerufalem , on-

de pela RedempçaÔ dos homens voluntariamente fe difpunha

a perder a vida ; nao íe efqueceo o Santo Patriarca dos ama-

dos Filhos do feu Inliituto ,
porque nefía occaíiaó o mefmo

Chrifto attendendo-lhe aos rogos lhe prometteo , que fua Or-

dem duraria até o fim do Mundo. Efta verdade nos foy par-

ticipada pelo Oráculo mais puro, e mais infallivel de quan-

tos Deos nos poderia inviar do Ceo
;
porque foy fua May

SantiíTima , que baixando á terra a refponder ás fupplicas ,

que no mefmo particular lhe fazia feu mimofo Filho S. Pe-

dro Thomaz, aflim lhe diífe : Tem firme confiança, Pedro ,

que a Religião do Carmo ha de perfeverar até o fim do Mun-
do ; porque Elias, feu Fundador , muito ha, que de meu Filho

confeguio efla graça. Acha-fe efta revelação approvada pela

Igreja no Ofício Ecclefiaítico do mefmo S. Pedro Thomaz,
que depois do exame neceífario confirmou com fua authori-

dade o Papa Urbano VIII : e era razão 3 que Elias
,
quan-

do a pelejar contra o Anti-Chrifto vieífe ao Mundo, achaí^

c fe

Confegue a du-

ração ua lua

Ordem.
Dan.efttV.Mar.

Spec. Carmel

tom. 1. caf. 17«

Mg. I03.

Revelação da

V. MARIA.

Appvovaçaá
da Igreja.
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fe para companheiros os Soldados próprios da fua obediên-
cia ; pois, conforme a Bulia do Papa Urbano V, a Relido
do Carmo foy efpecia!mente inítituída, e deputada para pe-
lejar contra os inimigos da Fé.

187 Na inftituiçaó do Santiííimo Sacramento da Eu-
ehariftia

, também Elias afíiftio em companhia dos Apofto-
los, e por graça eípecial deJESUS Chrifto, recebeo real-
mente o feu Sacrofanto Corpo. Aífim o revelou MARIA
Santiffima á Venerável Madre Maria dejESU querendo o
Senhor, que folie Elias dos primeiros, que participa (Tem o
fliayor beneficio do feu amor , em retribuição da flneZa 5

que efte Santo a íeu reípeko ha de obrar nas ultimas idades
do Mundo , quando por elle derramar feu fangue , e der a
vida em huma Cruz

, fazendo por eíle modo hum facrificio
quaíi femelhante ao que no mefmo Paõ coníagrado fe repre-
fenta.

188 Aííiítio Elias peíToalmente ao mageílofo Triunfo
de Chrifto no alegre dia da fua gloriofa Afcenfaõ

; permit-
tindo a Divina providencia, que efte Santo Profeta foííe ocu-
lar teílimunha da realidade do Myfterio

, que com o luzi-
mento do feu rapto havia figurado. Para efte fim veyo do
Paraifo ao Monte Olivete na preclariíTima comitiva de Chri-
fto, que então fe compunha de todos os Santos Padres , e
pefloas juftificadas

, que das trevas do Limbo fahiraÒ vito-
nofos, e em íeguimento de taô infinita Luz haviaô entrado
no mefmo Paraifo

, onde na fociedade de Elias eftiverao co-
mo em depoíito , os dias que mediarão entre a Refurreiçaõ

,

e Afcenfaõ do Senhor. AJli outra vez eftiverao entre as deli-
cias do íitio noUbs primeiros Pays , fem os embaraços, que
Jhes occorreraõ depois de expulfos , porque nao havia já o
obftaculo da culpa original , e entravaó favorecidos do feu
R-edemptor : bem 5 que nefte lugar affiftiraõ como em ha-*
bitaçaò alheya ; porque fó Elias acompanhado de Henoch,
por efpeciai privilegio do Divino Legislador, haviaõ adqui^
rido a propriedade.

189 Conforme a melhor intelligencia dos Sagrados
Interpretes

, a razão porque Chrifto levou comílgo os San-
tos Padres

, e com Elias fe demorou no Paraifo aquelles qua-
renta dias 3 foy porque com a intuitiva viíaõ de fua hum a-

& 2 nidade

Bulia de 7' dt
Novembr» de

1361. Salvator
nofter, &c.

S.Elias prefen-
te na Inftituí.

Çaõ do Ss. Sa-
cramento.

Agred. Myfiica
Cutdad- de Dios
part. 1. lih, 6.

caf.n.n.iit.

S. Elias jírèferi-

tcna Afcenfaõ 1

de Chrifto.

Dan. da V.Mat.
Spec. Carmel.

tom. 1. cap. aj,

f%. 107.

Os Santos Pa-

dres íahiraõ

do Limbo pg.
ra o Paraifo. 1

A razaõ por*

que Chriítoef-

teve no Paraifo

S. Boaventur. in

?nce/itíit.cap, 91,

& 98.

S. Iren 1.$. ç,jjl

D- Thom, ff. 75,'
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nidade depois de gloriofa , quiz de algum modo recompen-

far a dilação ,
que Elias havia de ter para entrar na poíle da

Bemaventurança , que já pelos feus merecimentos a&uaes lhe

eítava concedida , íem que fe pudefíe utilifar deíle premio,

porque o mefmo Senhor lhe prorogava a vida ,
para com el-

]a lhe fazer ainda muitos ferviços antes da morte. E que-

rendo o Santo Parriarca aproveitarfe deíla graça até o ulti-

mo inílante , em que a podia poíTuir, íeguio aChriílofem

apartar delle os olhos : de forte , que chegando ao Monte

Olivete, onde o mefmo Senhor fe defpedio de feus faudo-

íos Difcipulos , recebeo juntamente com elles a ultima ben-

ção; e contemplando a magnificência do triunfo , que clara-

mente via, aífim que Chrifto fe efeondeo noCeo, elle fe

retirou logo ao feu Parai fo.

190 He digna de memoria a appariçaÓ de Santo Elias

na Cidade de Troyna , em Sicília , a qual aconteceo no anno

de 1080, quando oCondeRogero pertendeo conquiftar ef-

ta Cidade , e livralla do império dos Sarracenos , que a oc-

cupavaõ. Appareceo em hum boíque da mefma Cidade pa-

ra a parte do Norte Santo Elias, veftido de Carmelita com

a efpada defembainhada ameaçando aos Infiéis: e deixando-

íe ver claramente luzido entre os horrores da noite, tal foy

o medo ,
que infundio nos ânimos dos inimigos ,

que fendo

a Cidade fortificada por huma tal arte, que fe repreíentava

inexpugnável ; oCondeRogero a fogeitou tao facilmente,

que conheceo dever ao Santo Patriarca a vitoria : porque o

mefmo foy levantar Elias para os Sarracenos a efpada, que

fugirem precipitadamente antes de cahir fobre elles o golpe.

Donde procedeo, que o agradecido Principe
,
querendo le-

vantar hum padrão immortal ,
que déíTe a conhecer a certe-

za de taó notória maravilha , mandou fundar hum magnifico

Convento , dedicado ao mefmo Santo Patriarca no lugar da

appariçaÓ , onde continuamente fe publicaó as memorias do

íucceífo, fempre durável nos mármores, que lavrou a pie-

dade em defempenho da gratida*ó.

191 Duas appariçoes do mefmo Santo refere no li-

vro de íuas Fundações a noífa Seráfica Irmãa , e verdadeira

filha do ardente efpirito de Elias , Santa Therefa de JESlLS.

Tratando da Venerável Beatriz da Madre de Deos , (a primei-

L~'A ra
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ra

,
que veflio o Habito da lua Reforma no Convento deSe-

vilha ) diz : Que efiando em ca/a de /eus pays antes de en-
trarem naquella Cidade as Carmelitas De/calças , lhe appare-
ceo vejlido com v Habito da Ordem , Santo Elias ; cuja barba
parecia compofla de refplandecentes fios de prata, e nos ac-
ádentes do rodo fe dava a re/peitar na realidade vivo. Com
íua animada preíença lhe deixou na alma taô affe&ivos de-
íejos de receber o leu Santo Habito, que naó havendo ra-
zão baftante a diíTuadilla do intento, conheceo, que o leu
impulfo era fuperior, e adminiftrado por Elias : o qual de-
pois de fer vifto da meíma Beatriz , e de feus pays , eftes o ]aho>v
eftimaraõ como Religiofo particular, que chegara a lhes pe- Síní
dir eímola: mas a Serva de Deos conheceo

, queeraomef-
mo Santo Patriarca

, propicio em lhe dar hum efficaz defejo
de feguir o mais feguro caminho da falvaçaõ.

192 Tratando também da cfclarecida virgem Dona
Catharina de Cardona , que imitando as Santas Eugenia, e
Eufroíina na mudança do Habito próprio, livremente em-
prendeo acções alheyas do feu fexo ; affirma

, que eftando
hum dia na entrada da cova , onde íolitária , e deíconhecida
exercitava fuás rigorofas penitencias , appareceo-lhe primei-
ro JESU Chrifto com hum Habito de Carmelita nas mãos,
e a exhortou a que o veftifle. Deu-fe-lhe depois a ver San-
to Elias veítido com o meímo Habito , e com palavras ex-
preffivas do bem que faria em recebello, a facilitou para que
abraçaífe o íeu Inftituto. Tao impreífa ficou nos olhos da
Serva de Deos a Imagem do Santo , e taõ duráveis na fua
memoria as doces vozes do feu paternal coníelho, que de-
pois de fe lhe dedicar por filha , coílumava dizer a hum pru~
dentiífimo Religiofo

, que lhe dirigia o efpirito : Vt nefte
lugar a própria pefjoa de noffo Pay Santo Elias.

193 Igualmente memorável he a vifaõ , que de nof-
fo Santo Patriarca teve a Venerável Madre Anna de S. Bar-
tholomeu, amante filha, e companheira da meíma Douto-
ra Myftica Santa Therefa, Achando-fe a Serva de Deos no
feu Convento de Ávila, em occaíiaõ, que os noílos obíer*
vantiffimos Religiofos Defcalços celebravaõ em Valhadolido
feu Capitulo Provincial , ella rogada de quem para augmen^
to da Religião fe intereíTava na felicidade das eleições, fup-

plicou

S. Elias apjjã-

receo a Dona
Catharina de
Corciona.

S.Theref. Fund.
C4j>. 17.

S. Elias ?pparc-
ceo á V. Anna
de S. Bercho-
lomeu.

Cbrifl.Henr na
[uavtda cap.14.
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pi içou com grandes inft anciãs aò*Senhor

,
que favoreceíFe

como própria efta importante cauía. Preparando-fe, pois, com
a recepção da Sagrada Euchariítia, eunindo-fe efpintualmen-

te com Deos na Oração , o mefmo Senhor lhe moftrou fobre

o Convento, onde os Capitulares íe achavaó congregados,

huma refplandecente nuvem, que fuftentava o mageftoío thro»

no de muitos reíplandores , taô brilhantes , como os do Sol.

Ko interior daquella pompa de luzes appareceo Santo Elias

veftido de Carmelita : e eítendendo com os braços a capa

íobre os Vogaes, deu a entender, que nefte aóto lhes aílit-

tia com fua paternal protecção. Efta fe comprovou depois

com o admirável êxito do meímo Capitulo , no qual tantas

foraò as reíbluções , quantos os acertos.

194 Em outra occaíiaõ, quando efta efclarecida Vh>
ÍEHas gem íe achava já noReyno de França, fe confiderou gran-

demente afflióra por viver em paizalheyo, fem conhecimen-

to com peíToa alguma intelligente, a quem pudefle commu-
nicar os embaraços , e duvidas , que fentia no íeu interior,

ao meímo tempo, que nada fabia da lingua Franceza , nem
lhe era poííivel explicaríe em forma , que foíTe percebida.

Depois de mortificada com efte tormento , que fe repreíen-

tava irremediável, lhe appareceo Santo Elias, o qual fallan-

do-lhe com expreíTóes de afFeclo , lhe difíe : Que lhe com-

municaffe a elle fuás âefconfolaçoens-, e pecares. Aflim que

a Venerável Religiofa o fez , logo o Gloriofo Santo , ufan-

do do minifterio de Padre Efpiritual , lhe foltou as duvidas,

extinguio os efcrupulos, e pacificou o efpirito, em tal for-

ma, que, como fe fuás vozes foífem remédio prefervativo

das afííicçóes futuras, nunca lhe repetirão depois de gofar a

felicidade da appariçao prefente. Outras femelhantes , e nao

menos maravilhofas poderíamos referir ; mas por evitarmos

diíTulaÕ , remetemos os Leitores aos nofíbs iníignes Padres

Meftres Fr.João Bautifta Lezana , e Fr. Daniel da Virgem
MARIA, que fem faltar á particularidade alguma da Vida

do mefmo Santo, efcreveraõ nefta matéria com admirável

erudição.

CAPI-

;
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CAPITULO XI.
De algum admiráveis prodígios de Santo Elias: e do fupe-

rior império , que tem nos efpiritos infernaes.

P guns milagres,

S.Eliaídeufaa;

de á V ; Petro»

nilha.

Chr/fl, Henriq*

Vide da V. Ait>

na cap. 24.

195 i"\ Ofto
°i
lie a V1*^ a de noflb Grande Patriarca rjz«õ de feet.

foy fempre , e fera até o fim , hum conti-

nuado milagre ; nao bafta , que fó deixe-
mos efcritas as maravilhas delia a reípeito da gloria , que re-

fulta á peífoa do Santo: he também conveniente, que para con-
folaçaò dos Fieis, demos a ler alguns prodigios , feitos em be-
nefício dos feus devotos ; com a efperança, de que os corações
"humanos , á vifta de taõ admiráveis exemplos, fe inflammem
na piedade de pertenderem igualmente para íi o patrocínio

de Elias , e para o mefmo Santo os augmentos do feu culto.

196 A Venerável Anna de S. Bartholomeu , em quem
já falíamos

, achava-fe no feu Convento de Ávila exercitan-

do o minifterio de Enfermeira , em occaíiaõ , que a virtuofa

Madre Petronilha Bautifta eftava gravemente attribulada de
hum maligno apoítema fobre hum oího: e como ao arrebentar
lhe caufou huma febre aguda, e outros fymptómas mortaes,
os Médicos a defampararaó , e o Cirurgião defconfiou de ven-
cer a difficuldade da cura. A cuidadofa Enfermeira , que por
^eíía mefma razão aífiftia com defvelo , deixando-fe vencer
de hum breve fono, a tempo, que no mayor filencio da noi-

te vigiava, vio com os olhos d'alma dous venerandos Car-
melitas, que (conforme lhe foy depois revelado) eraò os nof-
ibs dous Santos Patriarcas Elias, e Elifeo. Chegarão á cama da
enferma , e pondo-lhe Santo Elias na parte queixofa hum me-
-dicamento, que Santo Elifeo lhe adminiítrava , depois de fei-

ta a cura, voltou para a Enfermeira, elhediíTe: Defta ma-
neira , e naõ com a tua pouca aclividade Je devem curar as
Enfermas. Defpertou a Venerável Anna , e tendo fundamen-
to para eftimar como realidade, o que com eífeito fonhava,
vio a enferma , e achou

, que eftava totalmente livre do
apoftema. Na manhãa feguinte publicou o íucceífo , e íede-
.rao as devidas graças a noífo Pay Santo Elias

,
pelo benefi-

cio 5
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cio 3 que fe juftificou fer milagroío , porque o mefmo Ci-

rurgião admirado fe defpedio 3 dizendo: Que jó a virtude

de taô Jantas mãos poderia vencer > o que naturalmente naú

cabia nas diligencias da Arte,

197 Em hum pequeno monte , que fica pouco diftan-

te de hum lugar do Reyno de Aragão, entre Monção, e

Lerida, povoação, que em outro tempo pertenceo á Or-

dem dos Templários , e aótualmente á de S.Joaó de Malta,

ha huma Ermida com dous Altares , dedicados a noílb Pay

Santo Elias, em hum dos quaes preíide huma Imagem fua

feita de mármore , e no outro eftaÕ pintados alguns prodi-

gios de íua maravilhofa vida. Efta Ermida he 5 e foy fem-

pre frequentada de infinito Povo, efpecialmente no dia 20
deJulho 3 próprio do Santo , que por voto dos vifinhos he
entre elles de guarda : e neíle dia em gratidão dos innume-

raveis favores , que do Gloriofo Elias recebem , fobem com
folemne Prociffaó a feítejallo. Todas as paredes íe cobrem

de troféos perfuaíivos dos portentos do Santo, que os faz

mediante o feu patrocínio ,
quando he invocado ; e recebi-

do na virtude das falutiferas aguas de huma fonte, chamada

de Santo Elias, próxima á Ermida, que como medicina uni-

veríal contra as enfermidades, nella bebe cada hum o re-

médio de todas.

198 Entrou nofTa Religião na deligencia, de que al-

guns deftes prodigios fe authenticaiTem : e fendo o empre-

go comettido ao Reycor da Igreja de Belclara , chamado Mi-
guel Abelha 3 efte tomou os depoimentos dos favorecidos

do Santo; e jurarão uniformes a verdade das maravilhas*

que também aoCommiífario era^ manifeftas , porque amayor
parte delias havia elle prefenciado ? e fe confeífava obriga-

diílimo aos benefícios de Elias. Averiguou-íe , pois , que efta

Povoação tem no íeu efficaz patrocínio o mais prompto re-

médio dos feus males , efpecialmente nas faltas de agua
5

pois~

o mefmo he fubirem os viíinhos do lugar em Prociííaô á
Ermida , que moítrarem-fe as nuvens obíequiofas aos íeus

clamores, dando-lhes a chuva neceífaria para fe confervara

fertilidade dos feus campos: e pelo que refpeitava aos ma-
ravilhofos favores , delpendidos com peífoas particulares ,

açhou-fe, que, por juramento commum , fe haviaõ verifica-

do os feguintes. 199 João
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199 João Bml, tendo huma perna corrupta, e por

evitara perda da vida, refolvendo-fe aiofrer, que lhacor-
taíTem : antes de entrar no tormento , fe lembrou dos por-
tentos de Santo Elias , e recorreo ao feu patrocínio com fir-
me efperança de o confeguir. Correfpondeo a benevolência
do Santo á efficacia do orador : porque efte fe achou nwa*
vilhofamente reftituido á faude , e ficou tao certificado em
haver fido Elias quem o favorecera , que logo lhe mandou
lavrar, para fervir no feu Altar, huma preciofa Cuftodia de
prata

, dando por efte modo huma durável demonftraçaõ
,

juntamente do beneficio , e do agradecimento.
200 A mulher de D. Pedro de Barrafon , huma das

mais illufíres de Monça6, fe achava gravemente enferma
de huma queixa mortal. Valendo-fe da protecção de Santo
Elias, rogou com inftancias , que em fàtisfaçao de fua devo-
ta piedade lhe permittiíTem ir, ajudada de forças alheyas, á
Ermida do Santo

; porque lhe diftava a fé , que da íua vene-
randa prefença voltaria melhorada. Ouvio com eífeito Mif
ia no Altar do Santo , e no tempo do Sacrifício ofTereceo a
Ueos com toda alma os merecimentos do feu poderofo Me-
dianeiro, para lhe conceder por elles a faude do corpo De-
pois deitas deprecaçoes , tao repentinamente íe lhe extin-
guio o mal

, que antes de fahir da Ermida conheceo o gran-
de bem

, que lhe fazia o Santo Profeta s de forte
, que vol-

tando a cafa
, naô fó livre , mas convalecida da moleftia ,

remetteo, em demonftraçaõ de feu agradecimento, alguns
adornos para o Altar do feu Bemfeitor, e para reparo de fua
ermida huma avultada efmoía.

201 Para prova da maravilhofa qualidade da agua da-
quella fonte de Santo Elias , que corre na vertente defte mon-
te bafta referirmos o feliz fucceíTo, que com ella tiveraÔ
o Prior do Convento de S. Domingos de MonçaÒ , e feu
Companheiro. Ambos viviaÒ opprimidos de humas febres in-
termittemes, tao prolixas

, e incuráveis
, que naÓ havia re-

médio algum que as expelliíle. Em hum dia, que a quei-
xa lhes deu lugar, attrahidos da fama, que corna em abo-no dos portentos do Santo Profeta, vieraÕ á fua Ermida. Neí-
la celebrarão o Santo Sacrifício da Miífa : e depois de fe en-
comendarem co patrocinio do mefmo Santo, beberão agua

Livra hum eti*

fermo de mo.
lcftia grande.

Reftirue a hu»
rns Senhora a
íaude perdida.

Livra de quar-

táasadoasRe-
Iigiofos de S<
Domingos,
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da fonte, que lhe he dedicada. Voltando para o feu Con-

vento , taõ pontualmente Elias lhe adminiftrou a defejada

faude, que nunca mais as intermittencias lhe repetirão, e

dentro em féis dias poderão tornar á prefença do Santo a dar-

Ihes as devidas graças pelo beneficio ; cauíando admiração

aos que agora os viaô reftituidos até dos accidentes exterio-

res , em tempo tao breve, que naturalmente nao cabia nei-

le a experimentada mudança.

202 Não menos liberal em obrar maravilhas he o nof-

fo Santo Patriarca 3 em hum lugar pouco diftante da caía do
Acudio com a neferto em oue os nofíbs Religioíos Defcalços habita6 ,.
chuva recefía-

JL^ V
. ' . i p £ 3

iia ao Povo, na Província de Lombardia. Nelle le lundou numa Igreja,

míteo
e

f U

P
nd"ar que a Santo Elias fe dedicou pela occafiaõ feguinte. Houve

hum» Igreja. ^^ jy^ ^ c}luVa tag fenflVe l , que efte POVO , e OS ck-

cumvifinhos chegarão a termos de perecer á fome , por cau-

fa da irreparável efterilidade dos feus campos. Neíla affiicçaõ

bufcaraô os Freguezes ao feu Parodio, e juntamente com el-

le recorrerão ao Senhor, para que por fua clemência lhes

concedeífe a agua , que com necefíidade taõ manifefta lhe

fupplicavao. Porém o Senhor querendo abonar a protecção

de Elias nefte portento fo eífeito , permittio, que o Parodio

dilataífe a refoluçaò, que fe devia tomar á cerca das Roga-

tivas
,
que defejavaô fazer ; e lhes diíTe , que cuidaria no

modo mais efficaz de confeguirem deDeos as abundancias

de fua mifericordia.

203 Para eífe eífeito abrio o Parodio a Biblia Sagrada,

e cafualmente leo no Capitulo 5 da Epiftola de Santiago as

feguintes palavras : Elias era homem femelhante a nós , e paj-

vineacarmein. fivel. Orou com inflancia a Deos para que nao chove(fe /obre

a terra , e com efeito naõ choveo três annos 3 e /eis mez.es :

Outra vez, orou , e o Ceo deu copio/a chuva , com a qual a

terra produzÁo com abundância feus frutos. Alegre com efte

exemplo , convocou os Freguezes , e eftando todos prefen-

tes, lhes dilfe : Que tweffem confiança em Deos
, porque acha-

ra na Sagrada Eícritura hum Santo ,
que para os patrocinar

fia prefente neceffiâade , era efpecial ,
pelo grande poder

,
que

tinha nas aguas , como fe para as foliar? e prender lhe hou-

ve(fe o Senhor concedido as chaves do Ceo. Declarou-lhes :

Que efte era o Santo Profeta Elias , e que para lhe merece-

rem

"Jacoh |. 17.Ó"

18.
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vem agora , e no tempo futuro o feu amparo , lhe prometteji

Jem edificar huma Igreja no alto de hum monte vifinho , onde
lhe defem culto

; pois com efle voto , e /ua execução efpera*
va , que lhes fojje para Jempre infallivel a benevolência d&
Medianeiro. Fervorofos os circumftantes offereceraõ ao San-
to efmolas baftantes a fe confeguir o defejo do Pároco : e
o mefmo foy pronunciarem eíías promeíías

, que revolve-

rem-feas nuvens, e antes de fahirem da Paroquia, onde fe

Jiaviao juntado, choveo tao copiofamente
, que fe encherão

os campos de agua , e os feus Lavradores de confolaçaõ»

Edificou-fe
,
pois , a Igreja j e collocado no íeu Altar mayor

Santo Elias , he vifitado com ProciíTaó de Preces em ne-
ceífidades femelhantes, e em todas íe moítra com feus de-
votos tao agradecido , como milagrofo.

204. A hum Perfa, chamado Nurio , livrou Santo Elias L 'v« & gttm

da incurável queixa de hum ouvido , Jaftimado com o gol- NarS
oleft,a a

pe de huma grande pedra. Do patrocínio do Santo íe valeo ^t£Jt
o enfermo, depois de lhe faltarem os remédios naturaes ; e

Mf , ^, ",Hft

aconteceo, que vencido do fono , lhe appareceo o Santo Pa-
triarca: tocou-lhe três vezes na parte queixoza, e fazendo •

íobre ella o íinal da Cruz , defpertou o enfermo , e fem ver
mais ao feu Bemfeitor , fe achou totalmente livre da mole-
ília.

205 Outro Perfa, com o nome de Juzufo , litigando

em huma caufa com peíTòa , que para dar fim ao pleito fe

contentou com o feu juramento , foy para eífe effeito a hu-
ma Igreja dedicada a Santo Elias: e aífim, que fem reípei-

to ao lugar, e ao Senhor delle, deu ojuramento falío, imme-
diatamente fe lhe torceo a boca ; e pofta em lugar muito
alheyo do natural , andou féis mezes penalizado com o ri-

gor de tao evidente caírigo : até , que voltou ao mefmo fl-

tio, onde pedindo a Deos perdão da fua culpa , e a Elias

protecção para fe livrar da pena , correfpondeo o Santo ao
íeu arrependimento, réítituindo-lhe ao próprio lugar abo-
ca , e alcançando-lhe de Deos auxílios para lhe naó fazer ou-
tra oíFenfa.

206 Efpecialiflimo foy o patrocínio, que de Santo Elias

alcançarão no anno de 1656 as Cidades deCapua, Nola, e
outras Povoações vifinhas , na occafiaò da pefte quafi ge-

Caíligâ , é <fê

pois patrocina

a hum per)ut-o
9

Daniel da V.M.
ut jupra.

iâU pdte '

Patrocínio d®
Elias contra a
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ral, que defpovoou oReyno de Nápoles: e pofto, que pa-

ra aplacar a indignação Divina fe haviat) continuado mui-

tas Preces , e feito rigorofas penitencias ; determinou a So-
berana Providencia, que para Elias fe refervaíTe a gloria de
fer nefte laftimofo contagio o particular Medianeiro da fau-

de commua. Referiremos o fuccefíb com fuccinta pena, de-

clarando aos Leitores , que o Padre Meftre Frey Daniel da

VirgemMARIA, nofeu primeiro Tomo da Obra, que in-

a». ãav.M» titulou Speculum Carmelitarum o expõem com todas as par-
«p-34-&3S- ticularidades , que o fazem mais admirável.

207 Na Villa de Efperone , que fica na Diocefe de
Nola, havia huma antiquiííima Igreja dedicada a noílo Pay
Santo Elias , a qual fora Parochia ; e por fe haver edificado

outra no interior da povoação , efta fe deixou ao defampa-

ro. Com o tempo fe arruinou em tal forma
, que cahida por

terra, apenas fe confervava ifenta da ruina huma parte da Ca-
pella mór , onde havia hum quadro do mefmo Santo Patriar-

ca , veftido com feu Habito Carmelitano , tendo por infig-

nias em huma das mãos a efpada , e na outra as chammas ,

• indicativas do feu ardentiííimo zelo. Mas ainda, que o Sacro
Edifício fora deixado, nao era efquecido de algumas mulhe-
res devotas

,
que em certos dias o vjíitavaÕ , e accendiaó a

alampada , a qual ainda durava na prefença da Imagem do
Santo, a quem reprefentavao fuás affiicçÕes , efperandocom
a experiência, que elle as ouviífe, e logo remediaíTe.

208 Crefcendo o fervor defta piedade, depois que
mais fe accendeo o formidável incêndio da pefte 5 aconte-
ce© , que eftando huma noite já recolhido o Cura da mef-
ma Igreja Efperonenfe, vio claramente entrar no feu apo-
fento hum homem ancião na figura, venerável no afpe£to,

Appariçaõ de e Religiofo no Habito de Carmelita , que vertia : e fe lhe
aprefentou com todos os íinaes, que Santo Elias moftrava
na pintura do antigo retabolo da Igreja arruinada. AíTuftou-
fe o Parocho , e ficou notavelmente admirado , quando ou-
vio

, que o Santo lhe diífe : Tende cuidado da minha Igreja^

que eu o terey de alcançar de Deos , que ceffe o cafliqo. Im-
mediatamente defappareceo o Santo, e o Cura ficou perple-
xo com a vifaÕ ; porque ao mefmo tempo , que nao duvi-
dava em fer verdadeira , nao lhe occorriao meyos para ex-

ecutar
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Mulher pr?â

meira > que íe

livrou do con«

5
ecutar, o que o Santo lhe mandava, podendo neíra acçaÕ
adquirir juntamente com a gloria de obedecelo, a utilidade
de ie livrar a íi, e ao leu próximo do mortal effeito dape-

209 Defejando acertar , confultou o cafo com D. ToaÔ
^elechia 5 Deão da Cathedral de Nola , e Vigário Geral de- R^ **

ite Biípado
: o qual ouvindo referir a viía6 , a defprezou co-

DcaõdeNola':

mo fantaftica, concluindo com o Parodio, que voltaíTe á
fua Igreja para curar de feus Freguezes , nao acreditando taÓ
iacilmente, o que para affirmar por certo, fe lhe devia ma-
mreítar com firmes evidencias. Porém o Senhor, que de-
terminava glorificar o nome de Elias com os eíFeitos dos futu-
ros milagres, moveo o coração de huma mulher, já ferida
do contagio, para que inflammada no amor do Santo, foíTe
a lua arruinada Capella a livrarfe do perigo, com que a mor-
te lhe ameaçava. Tirou a prudente mulher azeite da alampa-
da, e applicando-o i parte do corpo, onde o mal princi-
piava por huma inflammaçao; repentinamente alcançou fau-

l»«*-

de: de forte, que apparecendo livre da moleftia aos mefmos
que forao teftimunhas do damno antecedente , applaudiraÒ
a maravilha, a qual foy precurfora das innumeraveis

, ex-
ecutadas pelo meímo Santo , nao fó nos enfermos de Efpe-
rone, mas em todos os que de Paizes remotos (áviftado
exemplo

) concornaÓ a pertender huns o remédio do mal,
outros ja moribundos a defenfa da vida.

210 Entre os que feridos do contagio bufcarao, co-rÍT 'PT"
1

'*? " Ffenf £° Sam° 5 VCy° tambem O OM le^Heveiendo Padre Alexandre de Carracillo , da illuílre Com deCar" ci»°'i-

panhiadejESU, o qual depois de proílrado , equafi de-
^*""

itituido dos efpintos vitaes , aííím que foy ungido com o azei-
te daquella alampada, immediatamente fe levantou quafi re-
iuicitado, clamando, que a Santo Elias devera tao milagro-
ia iaude. Dalh em diante foy hum dos mais aífedivos de-
votos do Santo Patriarca: e quando os feus milagres fe au-
thenticarao

, elle fervio de abonada teítimunha
, juítificando

tambem a continuada maravilha, que fe admirava no azei-
te da mefma alampada

; pois fendo infinito o numero dos
enfermos

, que com dk fe ungíraÔ, fem que o renovaífem,
nunca íaltou, nem fe diminuio: como fe a virtude do San-

to
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to, para inftrumento da faude publica, o augmentafle, ou

reproduziíTe como fez em Sarepta.

2ii Com a certeza, de que todos os que fe ampa-

ravaó do Gloriofo Elias , voltavaó da íua prefença livres do

contagio; logo as Cidades, e Villas inficionadas recorrerão

á fua protecção , e lhe offerecerao votos ; fendo taó fehces

as que deita maneira obrarão, que em todas ceifou o malig-

anto Elias pa-
no effeito da pefte. A Cidade de Capua , que era a mais pre-

dSodací judicada no damno , foy a primeira, que ao Santo Profeta
«dãdedccapua J.^

obfequio publico , e a que delle recebeo o deiejado be-

neficio \
porque o feu Bifpo acompanhado de todo o Cle-

ro, e do Governo fecular, proceííionalmente vifitou huma

devota Imagem do mefmo Santo; e na fua prefença, com a

poffivel folemnidade, em nome dos affliófcos moradores, o

elegeo Padroeiro da Cidade, para que desde aquelle dia por

conta íua correífe a fua defenfa. Foy de admirar a pontua-

lidade, com que o Santo lhe remunerou efte meritório final

de veneração ;
porque defde o inftante , em que foy decla-

rado Padroeiro , naõ houve peílba alguma , que perigaíTe no

contagio : de forte ,
que antes de mitigado o ardor íe extin-

guio o incêndio.

212 O Deão da Cathedral deNola, DJoaoFelechia

confeííando agora a verdade ,
que negara quando pelo Cu-

ra de Efperone lhe foy propofta
,
paíTou de incrédulo afiei

Interprete da vontade do Santo : e juntando as copiofas ef-

ii reade m°!as ' Sue na !gre J
a arruinada lhe deixavaõ ,

os que delia

fahirao com perfeita faude ; e fupprindo com outros donati-

vos próprios da fua piedade, fe conftituío fuperintendente de

hum novo, e magnifico Templo, que no mefmo lugar do

antigo fe dedicou a Santo Elias. Com o mefmo zelo, que

moftrou na magnificência da fabrica , (
pelo que reípeitava

ao material ) fe houve na formalidade do culto do Santo,

que logo o eftabeleceo durável , porque fegurou capital ba-

ftante para dos léus reditos fe confervarem perpetuamen-

te féis Capellaens, que na Igreja aíMiflem , e íempre nos

feus quotidianos minifterios fe empregalTem : o que tudo

permanece , conforme a primeira inftituiçaô : e por defem-

penho defte piiffimo afFe&o fe moftra o agradecido Profe-

ta taô efficaz. Medianeiro dos vifinhos defte feu Templo,
que

Nova
S. Elias.

'.
, M
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S.EIi2s"triunfa.

dor d' s Demo-
nios.

Dtlles defen-
dia a V.Madre
Maria Perpstuã

>LZ.

que fempre para elles confegue do Senhor auxilio prompto
nas mayores adversidades.

213 Naò menos prodigioío he o Grande Elias contra
os efpiritos malignos , 011 íejao infernaes 3 ou aéreos : os
quaes de tal modo fe atemorifao ouvindo o feunome, que
as forças íe lhes quebrao , e cedem das violências. A noífa

Venerável iMadre Maria Perpetua da Luz nos deixou eferi-

to
, que nas mayores perfeguiçoes dos Demónios , quando

para os vencer íe lhe difficultavaó os meyos , o meímo era
invocar o patrocínio defte maravilhofoDefenfor, que lhe íer

fácil o triunfo de taõ porfiados inimigos : e porto, que nu-
mas vezes , como tentadores lhe combatiao a alma , e ou-
tras lhe laftimavaò o corpo, como verdugos ; em todas fe co-
roava da vitoria , porque Elias lhe adminiíírava a defenfa ;

Parece ( diz a Serva de Deos
) que naô fó dava esforços á ai- 5!uL

wa, mas também vida ao corpo: moftrando-me na pontuali- nZjL
fu
\

dade dos foccorros efeitos do /eu amor puro
, que o coração

me abra&avaõ, para devidamente lhe correfponder com o meí-
mo affeão.

214 Na Vida do Apoftolo , e Arcebifpo daHybernia Prodígio, que
S. Patrício, fe refere huma eílupenda maravilha de noífo Glo- pt

r

r

™
10

em Saó

riofo Patriarca contra o Inferno , e feu Príncipe, impacien-
tado efte de ver

, que o Santo Prelado com a efficacia de íua
doutrina lhe tirava do poder tantas almas , quantas erao as
que convertidas para Deos confeguiaõ a falvaçaõ ; declarou
contra elle porfiada guerra , e com hum horroroío Exercito
de efpiritos infernaes, naÕ perdia occafiao de acometrer. Mas
ainda que o Santo , como Miniílro de Deos , era foccorri-
do do Ceo para nao fer vencido \ o mefmo Senhor , por lhe
augmentar o merecimento

, permittio , que as vitorias fe
lhe feguiflem depois de algumas tribulações do efpirko , e
enfermidades do corpo : bem, que todas foraÕ promptamente
remediadas, concorrendo também a virtude do Gíoriofo Elias,
que por difpoíiçao Divina , em hum trabalhofo combate fe
moítrou feu íubíidiario, e ó conítituío triunfante.

215 O prodígio aconteceo da maneira feguinte. Acha-
va-íe huma noite o Santo Arcebifpo dormindo : e julgando
o Príncipe das trevas , que a occaíiaõ era opportuna para lhe
apreíentar batalha 3 transformou-íe em hum penedo' de for-

midável
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midavel grandeza , e com pezo mais de ordinário lhe cahio

íobre o corpo , fazendo nelle eftragos femelhantes aos ef-

feitos, que poderia o accidente caufar fendo natural. Oppri-

mido o Santo com as exceííivas dores dos membros , que fe

lhe deslocarão, quebrantados os oífos, o movimento impedi-

do, íoífocadas as vozes , os fentidos íem exercício
,
paíTou três

dias mortalmente atormentado defta crueliíJima vexação : até

que lembrado do poder do Grande Profeta Elias , com toda

a alma o invocou huma , e outra vez. No mefmo inftante

lhe appareceo Elias noCeo entre immenfos refplandores , e

diffufivos rayos : os quaes afíim , que lhe chegarão ao corpo,

immediatamente fe defvanecéraõ as fombras, acabou o me-
tamorphofe , fugío o inimigo infernal , e o Santo Arcebif-

po reftituindo-íe á faude perfeita , ficou interior > e exteri-

ormente vitoriofo.

216 Efte portento fe fez em toda a Hybernia taô piau-

ílvel , que ( fegundo coníla de hum antigo MiftalJ andava

nelle expreííado em huma Sequencia do mefmo Santo, que di-

zia : Opprimens per triduum jatan hunc vexavit: fed Elias ar-

tuum robur reparavit. E fe he conveniente
,
que repitamos

as mefmas palavras de S. Patrício 3 defta maneira deixou eí-

crito todo o fucceíTo ; Naquella noite ( diz o Santo ) me ten-

tou , e affíigio Satanaz, taõ fortemente , que fempre me lem-

brarey em quanto me durar a vicia. Cahio /obre mim por mo-

do de hum grande penedo , que me deftituio de todos os vigo-

res do corpo ; e naõ fey diz>er como fuy interiormente movido

a patrocinarme de Elias, Eflando naquella opprefjaô , vi , que

efte Santo me apparecia no Ceo taô brilhante como oSol no Ori-

ente. Com todas as minhas forças clamey, di&endo: Elias, Elias:

e no mefmo inftante cahindo fobre mim o refplanâor defte Sol,

me deixou aliviado do pez,o, e livre do damno.

217 Pelo que refpeitaao poderofo império , quenof-

fó Santiflimo Patriarca tem nos efpiritos malignos da Região

aérea , bafta tranfcrevermos aqui em íubftancia o elegante dif-

cnrfo , que na prefente matéria faz S.João Chryfoftomo.

Reflectindo , pois , efte Santo no avifo , que o Apoftolo nos

faz, dizendo: Que aquelles efpiritos nos aprefentaõ conti-

nuas batalhas ; e ponderando a liberdade, com que Elias, co-

mo Fénix dos Séculos > triunfante da immortalidade , e das

Legiões
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Legí6es inimigas , fobe , e defce voando por áquelle fubtil

elemento $ introduz
; „ Que o Príncipe das mefmas Legiões

3,fe admira de ver aMageftade de Elias, pelos diftriófos de
„ fua jurisdicçaõ ; e que também fe laftíma de lhe faltar,

35 para fe lhe oppor, ou areíoluçaô, ou a força. Entende,

„ que efte inimigo lembrado das muitas opprelfóes de fome,
„ fede, folidaô , e fuílos, com que a Elias acometeo, íem ter

3 , com elle partido; teme porfiar nos combates, porque tan-

„ tas vezes o defafiou
, quantas ficou vencido : e que aufen-

3,tando-fe da terra, por fugir á virtude de Elias
, parecen-

3, do-lhe , que a Região ethérea feria habitação imprópria

„ de creaturas humanas ; agora , que he frequentada do San-

3, to Profeta , confeíla, que nos feus mefmos domínios nem
„ aííiíle com íegurança , nem vive fem medo.

í

CAPITULO XII.
Da ultima vinda de Santo Elias ao Mundo , com a prerogaii-

va de Precurfor , e emprego de Apoflolo , para defender a
Igreja das horrorofas impiedades do Anti-Cbriflo. Da-fe
noticia defie inimigo , e dos triunfos de Elias , que (Jegun-
do os vaticínios da Sagrada Efcritura ) à imitação de nof-
/o Redemptor , lhe ha de /acrificar a vida 5 e juhir glo-
riojo ao Ceo,

*\ Ntre as íingulares prerogativas do Grande Amayorprero.

Elias , a que mais o authoriza , he o have- g|].
a dé San"

Io o Senhor deftinado Precurfor da fua ul-

tima vinda ao Mundo , quando com mageftade tremenda def-
cer aoJuizo final

,
para dar premio aos Juftos , e caftigo aos

culpados. Antes deite ultimo fucceífo
(
tao horrorofo , co-

mo o meímo Chrifto o reprefentou nos ímaes do Ceo , e
da terra

, que haô de preceder ) tem a Divina Providencia
difpofío, que Elias íe opponha , vença, e caftigue ao ma-
yor inimigo da Ley Euangelica, Antagonifta do verdadeiro
Meííias , e dos Fieis cultores da Igreja Catholica cruento ver-
dugo : homem, ou monílro de abominações

?
tao infeliz,

M que
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que pelas luas enormes culpas previftas ? he já reprovado

antes de nafeido; cujo nome baila fer pronunciado, para fe

lhe conhecer o veneno ,
porque huns lhe chamaô dragão,

outros ferpente , e todos Anti-Chrifto. Delle daremos hiir

ma noticia breve, porque os léus deliòtos faò taes
,
que fó

de occorrerem á memoria parece
,
que a inficionaó.

219 Nos últimos tempos do Mundo naícerá o Anti-

Chrifto em Babylonia , Cidade fempre inimiga de Deos , a

qual, por cauía de feus execrandos erros, defmereceo a an-

tiga gloria da fua vaidoía fundação , e cahio por terra , fem

confervar de prefente mais , que hum diminuto numero de

caías entre as ruinas dos grandes edifícios , que daõ perpe-

tuas evidencias do íen caftigo. Será de nação ]udeo
5

que

até nefta particularidade fe moftrará contrario a Chrifto, pois

hum Povo ,
que lhe he , e foy fempre taÔ oppofto , have-

rá de transfundir nefte tyranno o feu rancor para mais lhe

aggravar a inimifade. Seu Tríbu fera o de Dan , no qualJa-

cob profeticamente conheceo efta venenofa ferpente , que

com traição oífenderia , aos que no caminho da verdade ef-

peraífem a falvaçao: e pôde fer, que efte fofle o motivo y

porque vendo S. João no Ceo taÔ copiofo numero de Prede-

ílinados de todos os outros Tribus , fó no de Dan naõ fal-

lou ; como fe por hum Ánti-Chrifto ,
que ha de produzir per-

verfo, deímereceíTe a gloria dos doze mil filhos íínalados,

que á imitação de cada hum dos mais Tribus poderiaó ap-

parecer no Empyreo.

220 Dos progenitores deite infame vivente , nao ha

certeza: mas por muitas, e bem fundadas congruências fe

entende, que virão a fer, o mefmo pay das maldades , e hu-

ma abominável mulher. Por conta do Demónio correrá fua

educação : e desde a infância procederá com penfamentos

taÓ altivos , que aos efpiritos infernaes igualará na foberba.

Na efeola do mefmo Demónio aprenderá com facilidade to-

das as Artes, efpecialmente as Magicas, como quem delias

ha de querer o ufo , menos para faber , que para enganar.

Alcançará noticia nao fó dos fegredos oceultos , mas de al-

gumas coufas futuras , que ao feu meftre íaõ concedidas.

Para fe fazer efpecial na efíimaçao dos homens , fe ajudará

da perípicacia do feu engenho , da affabilidade no trato , do

affeclado
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aflFe&ado apreço dos benefícios , defprezo das ofTenfas , e

de outros artifícios políticos, comos quaes, fem outras ar- Suasdioimui*

mas, íe conftituirá brevemente fenhor de muitas vontades;
çoeS *

de tal modo, que a felicidade defta primeira conquifta lhe

íervirá de eftimulo para emprendera do Mundo , que todo
lhe parecerá diminuto para encher a grandeza do feu ambi-
ciofo coração.

221 Depois de fublimado nas azas da Fama , logo que
tiver fequito , e forças para entrar nos feus projectos , cui-

dará no eftabelecimento do feu Império 5 fazendo-íe com vi- Scu Imperio.

toriofas armas fenhor de dez Monarquias , nas quaes gemerá
a Chriftandade debaixo do feu jugo. Para íuftentar com gran-

deza os léus copioíiílimos Exércitos , o demónio lhe defco-

brirá todas as riquezas , que a terra , e o mar occultao : e

com as precioíidades de tao inexhauriveis theíburos feraó in-

numeráveis os auxiliares do feu diabólico intento. Levan- Seuíeqnito.:

tando, pois, o eílandarte da fua milicia, promptamente o fe-

guiráõ todos os inimigos da Fé , para os quaes fe moítrará af-

favel , e fó para os filhos da Igreja Romana crueliííimo : de
forte, que por meyo de fuás induflrias, e hypocriíias fera

obedecido, e adorado de quaíi todo o Univerío. Para feu

Reyno capital elegerá o mefmo
,
que foy de David, e nos Si» rcfidcucia;

montes Olivete , e Siam levantará o feu throno , donde af-

íiflido dojudaifmo, Gentilifmo, e Herefias publicará guer-

ra univeríal contraJESU Chrifto , e íeus Santos.

222 Com facrilega impiedade derribará todos os Tem-
plos

, pizará fuás íagradas Imagens , e prohibirá os exerci- Suas impieda-

i rr t
m f '

1 TJO O t • des contra as
aos da noíia igreja , eípecialmente o ulo do santo oacnhcio igrejas, e

w

da MiíTa. Da virtude fará delicio, naõ havendo no feu Tri-

bunal culpa mayor, que darfe a devida adoração a Chrifto.

Efías injurias íentiráõ os Fieis , mais que a perda da vida :

e de tal modo fe moítrará o tyranno contra elles vingativo,

que entrando no empenho de extinguir totalmente os Mini-

ftros da Ley da Graça , feráô talvez mais os martyrizados
,

que os meímos tormentos. Com ferro , fogo , e outros ex-

quifitos iníhumentos da morte , a mandará executar em to-

dos os Sacerdotes , que firmes na Fé reíiftirem á obfervan-

cia de íuas novas , e deíbrdenadas leys , fem que os clamo-
res dos ifir.ccenus o commovaõ alaftima, nem os gemidos

M 2 das

I

geas.

Tyranias eoií»

tra os Chriftãos

WKmr
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das virgens lhe abrandem a fereza: antes fem attender pa-

ra os privilégios do iexo, offenderá o feu decoro em ódio

da Religião.

223 Publicará,' que he o legitimo Mefàas , e como

tal o único Deos
,
que em todo o Mundo deva fer adorado.

P-ara abonar efte conceito fará infinitos milagres apparentes*

Fingirá
,
que acaba a vida , e que refufeita gloriofo : e de-

pois deftes accidentes coníeguirá , que no Templo novamen-

te edificado ao íeu arbitrio, e nos fitios mais públicos te-

nhaô lugar , e culto fuás infames eftatuas. Confiílirá a ma-

yor confufaõ dos Catholicos em ver, que naÒ podem impe-

dir aquelles diabólicos enganos : e que os inftrumentos do

martyrio , dos quaes em outro tempo triunfavaõ, naquelle

mais calamitoío , eflaràÓ fogeitos ao império deite inimigo.

Por efta caufa iráó enfraquecendo as forças , e diminuindo o

numero dos filhos da Igreja: de forte, que já fem honra as

dignidades Ecclefiafticas , fugitivo o Paftor , e defgarradas

as ovelhas, dominará o falfificadoLeao, que fingirá fer de

Judá, procedendo de outro Tribu. Conítituindo-fe em fim

emoda abfoluto fenhor do Mundo , apenas ficará na Igreja Catholi-

}k*T
Cath°*

ca num débil preíidio , porque os mais esforçados na Fé che-

garáó a perdella, confundidos da fabedoria , poder, eautho-

ridade do Anti-Chrifto.

s.Eiias contra 224 Para reprimir o orgulho deite obftinado inimigo
oAnti-chrifto. fempre vangloriofo de fuás fucceííivas vitorias , e para re-

parar as minas da Igreja fobremaneira attenúada com a con-

tinuação dos feus males , vive no Paraifo depofirado o incom-

parável Elias. Por mandado de Deos ha de defcer á terra ,

com as mefmas armas ,
que em outro tempo uíbu em defen-

fa da Fé , e com todas as prerogativas próprias de perfeito

Miniílro. Grande íerá a confufaõ do demónio quando cla-

ramente conhecer , que he Elias quem pela parte da Chri-

ftandade fahe á campanha : porque ainda , que pelos vati-

cínios dos Profetas íabe , que efta Divina determinação fe

ha de executar ; fera mayor o feu cuidado quando as Pro-

fecias fe cumprirem, e naó menos quando livre de duvidas

conííderar, que tem contra íi aquelle poderofiffimo Compe-
tidor

?
que foy tantas vezes experimentado , e nunca ven-

cido.

225 Do

Dttrimt

Çonfufaô do
demónio.
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225 Do tempo, em que o Santo Profeta ha de empren-

der a efperada reftauraçaÓ da igreja , nao temos noticia • Wre o

porque efte íegredo o meímo Deos recata como Sacramen- K; irt

.to particular do íeu imperfcrucavel juizo. Das particularida-
des, affim dos Teus triunfos, como dos privilégios, que go-
zará no reftante da vida até depois da morte , efcreveraõ Da*
mel, Malachias, e S.Joaô no feu Apocalypfe. Delles , e
dos mais autborizados Interpretes temos extrahido , o que
agora de- Elias havemos de referir 3 concluindo, que efte SwííS
banto por muitos títulos foy eípecializado paraaquella em- Vlr '

preza, a mais honorifica , e gloriofa do Mundo. Efpecializou-
fe pela Fé

, porque a fua em Ifrael nao teve femelhante, nao
fo no modo de crer em Deos

, mas também pela occafiaõ de Sua graná«^
lhe guardar lealdade: pois eftando certo, quejezabelman-
dará tirar a vida aos Fies , nao ficando por eíTa caufa quem
obfervaííe a Divina Ley; Elias ainda quando fe confiderou
fó entre os Idolatras, entaõ fe deu a conhecer mais firme na
Fé, do que poderiaõ eftar asEftrellas no Firmamento.

226 Efpecializou-fe também pelo zelo, porque já <canta
mais foy pelo Senhor perguntado, que lhe nao refpondeíTe To?"

com expreftoes defta heróica virtude: e nella tanto excedeo
aos mais homens , que por antonomaíía lhe chamavaò Ze-
lotes. Foy efpecializado pelo poder para obrar eftupendos
milagres; porque depois de Deos ninguém exercitou tanto

Sta
h
poder pa"

império nos elementos. Fechou as aguas no Ceo , e as abrio £«.
Wlla"

no Jordão: fez, que a terra obediente á fua voz íe efleri-
lizaíTe, e em fi embebeííe os rios : confeguio

, que o ar déíTe
eftrada livre ao fogo chamado contra os Idólatras , e que
tendo corpo tao débil, o fuftiveíTe a elle nas occafíoes, que
o tem penetrado: e em fim obrigou ao meímo fogo, a que
contraia fua natural propenfao , defcefte muitas vezes da fua
Região á terra. E como o Senhor lhe ampliou a juriídiçaõ,
de tal modo, que até lha deuíobre a morte, he certo, que
em correfpcndencia das expreífadas maravilhas , em todas
obrou fempre com íuperiores ventagens.

227 Com as mefmas obrará contra o Anti-Chrifto na
forma feguinte. Depois, que efte inimigo eftiver poíluidor
da Santa Cidade deJerufalem , apparecerá Elias nas ribeiras
onentaes do Jordão, lugar, onde gofou as glorias do feu rap-

Chegada de

Eíia:,c Hcnoeh

l
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94 Chronica dos Carmelitas

to , para dalli dar principio ao feu minifterio , acompanhado

de Henoch feu coadjutor no emprego, e focio nas utilida-

sEiiasPrecur. des de tao laboriofa miftaÕ. Como Precurfor do ultimo ad-

fôr .TapcL" vemo de Chrifto, e como feu verdadeiro Apoftolo naquel-
,0*

les laftimofos tempos, virá pregando a verdade ^contra os

enganos introduzidos no Mundo. Suas vozes feráo ouvidas,

e admiradas ; fem haver quem lhe refifta aos intentos , em

quanto aos homens for neceífaria fua doutrina. Será fua per-

Effcitosdefua fuafaÕ tao efficaz, que nenhuma contrariedade lhe poderá

PrèSaçaõ. fru ft ra r os eífeitos. Com ella ha de reftituir á Igreja os filhos,

que apoftataraõ , ha de corroborar os ânimos dos Fieis, que

enfraquecerão , e ha de converter para Chrifto os mefmos ,

que o perfeguiraõ. Os erros feraó emendados , os delinquen-

tes punidos , os damnos fatisfeitos , e tudo ficará compofto ;

em tal fórma , que libertado o Povo da efcravidaõ do tyran-

no, agradecerá a Elias o beneficio da nova redempçao.

228 Muito abonará a virtude, e fabedoria de Elias o

efTeito de converter também osjudeos naquelle tempo; por-

que em nenhum tiveraó , nem teráo mais occafióes de per-

íiftirem na fua dureza. Nelle fe haó de achar de poífe do

chamado Meífias , que os feus lhes promettiaó : haõ de ver

pei íeguido , e novamente afrontado o Filho de Deos ,
que

elles defconheceraõ , e crucificarão. Veráo reftituido ao feu

fangue o Sceptro ,
que por tantos feculos penderão , levan-

tado com mayor gloria o Templo de Salamaõ , frequentados

os feus Sacrifícios , e elles admittidos nas honras , e digni-

dades primeiras. Porém nada haverá, que refifta à efficacia

das vozes de Elias ; o qual moftrando-lhes a Ley purificada

dos vidos , com que elles a tem manchado , e referindo-lhes

os defeitos das tradições , e a verdadeira intelligencia das

Profecias, fará, que para fe renderem a Chrifto, convertaó

em branda cera feus corações de pedra.

229 Para femelhantes fins he probabilifômo , que

Santo Elias terá poder extraordinário, concedido immediata-

juridkçaõ de mente pelo mefmo Chrifto para governar a Igreja em todo

o tempo da fua pregação : pofto que o tal poder fera íubor-

dinado , inferior , e defigual ao do Summo Pontífice , que

da mefma igreja he a fuprema Cabeça. Terá , pois , como

verdadeiro Apoftolo no tempo da ultima reftauraçaó da Igre-

ja

Singularidade

de convencer

aos Judcos.

do Mundo»
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Afolog. áHífl.
Pí-ojel Propof.6

§-. 4. num. 401 e

41.

ja, junfdicçaòfemelhante á dos outros Sagrados Apoílolos,
que fem embargo de lhes íer concedida immediatamente por
Chritio para a converfao do Mundo , fempre elles como ove-
lhas ficarão fubordinados a S. Pedro, único, e univeríal Pa-
itor da Igreja. Efla propofiçaô he raô Catholica

, que depois
de examinada em juizo contraditório, reíolveo o Tribunal da
Santa Inquiíiçaô de Madrid, qae nada invoívia contra a Fé,
eíe poderia publicar na forma referida, fegundo confia de
huma declaração do mefmo Tribunal , paliada em 9 de De-
zembro de 1639. Remettemos os Leitores ao livro da Apo-
logia do noíTo Doutiífimo Fr.Francifco deSanta Maria , on-
de acharão convincentes razoes , que julgamos defneceíTa-
rias neíte lugar. Com eíle extraordinário poder, na fórma ex-
plicada

,
fera Elias legitimo Interprete da Sagrada Efcritura,

convocará Concilio contra o Anti-Chrifto, fera naquelles di-
Urictas Cabeça de todos os Eirados Ecclefiaílicos, definirá de
Fé as controvertias

, que fe orTerecerem, e ufará da meíma
junfdicçao em todos os mais aótos , que forem competentes
ao ferviço da Igreja , em beneficio de lua reílauraçaô : o que
tudo contra oAnti-Chrifto obrará o Grande Profeta com fe-
licidade igual, á que teve nos triunfos da Fé contra Jezabel,
e Acab, para os quaes também o mefmo Deos lhe concedeo
poder extraordinário , e com eíle a dignidade de Summo Pon-
tífice dos dez Tribus de Ifrael.

^230 Em três annos emeyo, menos vinte dias, con-
cluíra Elias a execução deita empreza , que tantos terá o
Demónio de confufaõ , e o Anti-Chriíto de pavor ; porque
ainda que o ódio defte tyranno fera grande para o provo-
car a exceíTos, mayor ha de fer o receyo, que terá da vingan-
ça. Neíle dilatado tempo fará o Santo Profeta humconfide-
ravel fruto para Deos , naó menos com a doutrina

, que com
o exemplo. E porque o numero dos convertidos ha de cref-
cer em toda a Igreja , aggregará Elias a fi Miniílros Eccle-
íiaílicos, de conhecido zelo, para que repartidos, vaõ por
toda a parte publicando a Fé de Chriílo refíituída , e triun-
fante. Com efpecialidade fe ajudará dos venturoíos Filhos t^cl

dos
.

dofeulnftituto, que como Pay fempre defendeo , e coníe- ™-

guio de Deos, que hajaó de durar permanentes na fua Or-
dem até o .fim do Mundo, para que nelle ache familiares da-

quelle

Po^er que teve

nos dez Tribus

O tempo, que

ha de durar íua

pregação.
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quelle ardente efpirito, que multiplicado emElifeo fecom-

municou a todos os Carmelitas.

231 Depois de conhecida a vitoria da Igreja, entrai

râElias'pela Cidade de Jerufalem a defaíiar petíoalmente o

amedrontado inimigo ,
que Tem embargo de ter copioíos Ex-

ércitos bem armados , ha de moftrar , que deímaya á vifta

da bem ordenada milícia de Chrifto. Efta fe comporá de tan-

tos efquadrôes, quantos faó os Eftados dos Fieis , ouEccle-

íiafticos , ou Seculares : bem , que mais próximas ao Gene-

ral iraô todas as Famílias Religiofas , que o reconhecem por

feu Príncipe, para darem por Chriílo a vida, com amefma

refoluçaò , com que lhe facrificaraõ a liberdade : que pojs

Elias foy da fua profiíTaõ o primeiro Meftre ,
pertenderàô,

que também para morrerem pela Fé lhes adminiftre o imme-

diato exemplo. Sem outras armas, que as da penitencia, íe-

SeuEftandane
gUiráo todos o Eftandarte da Cruz, com as Chaves da Igre-

ja, como da Religião Catholica venerada mfignia : e fazen-

do alto conforme a determinação de Elias, dalli começara

eíle Gloriofo Defenfor da Igreja a declarar contra o Anti-

Chrifto, e feus fequazes guerra offenfiva.

232 Ufando do feu grande dominio fobre os elemen-

Mib tòi ue
tos > ^ os milagres neceflarios para caftigar os inimigos:

ha f^fíisTA q quando a occafiaõ o pedir , fera cada huma das fuás vozes

hum rayo , que ao mefmo tempo illumine os indecifos , e

coníuma os obítinados. Com eíles horrorofos finaes fe mo-

flrará mais endurecido o coração do tyranno : de forte, que

querendo apagar os dous Candelabros illuminadores do ef-

curo abyfmo da infidelidade, defefperado de outro remédio,

lançará mão de Elias, eHenoch para lhes dar morte cruelif-

s.Eiias prezo fima. Bem poderáõ naquelle tempo os Santos Profetas ,
nao

peioAnd-chri- fQ reíiftjr á refoluçaò , mas vingar o atrevimento : porém

confiderando , que depois de amanhecer aos Fieis o dia da

graça, já no Mundo nao ferviráõ as luzes, que fó fe accen-

déraò para a noite da culpa; voluntariamente fe entregarão

aos tormentos , fazendo apreço da morte , que em ódio da

Fé fe lhes abbreviará, por amor do mefmo Senhor, que lhes

concedeo tao dilatada vida.

233 Merecerá em fim o Grande Elias a honra de imi-

tar ao Filho de Deos nas particularidades de fua preciofa mor-

te ;



Tomo I. Parte I.
. 97

te
;
porque ( conforme a intelligencia de Santo Thomás , e

de outros authorifados Interpretes ) fera crucificado na meí-
ma forma, e no próprio lugar, em queJESU Chrifto con-
fumou a importante obra da noifaRedempçaõ. Cravado na
Cruz, derramará Elias o feu innocente fangue, que ao meí- dfc^jS
mo tempo

,
como o de Abel , clamará ao Ceo por juftiça

lem "

contra o tyranno
;

e como o de immacu^ado Cordeiro, alcan-
çará de Deos clemência para o feu Povo : que pofto naõ te-
rá o fangue deite invido Maryr na prefença de Deos effi-
cacia, e preço, para lhe fatisíazer orfenfas infinitas, terá
a&ividade baitante para aplacar a Divina indignação : bem 3

que condignificado com os merecimentos de Chrifto, nelle
{aílim como no mar vermelho Faraó) ficará o Anti-Chrifto
lubmeigido , e o Povo de Deos libertado.

234 Logo , que o triunfante Elias entregar nefte gío-
riofo martyrio o efpiritonas mãos do Creador , fera feu San-
to cadáver deporto da Cruz, e com impiedade arraílrado pe-
jas ruas publicas dejerufalem

; permittindo-o aílim aDivi- DeP°^mor»

na Providencia , para que também nefta circumftancia haja p^^Spu,
Elias de feguir a Chrifto , que caminhando para o Calva-

blkas*

rio pelas meímas ruas, asfancificou com os feus paífos. Con-
tinuando na fereza o Dragão inimigo , fera o Santo cadáver
lançado na Praça daquella Cidade, como deípojo da vito-
ria, que os contaminados do veneno infernal haó de efti-
mar por illufíre, e applaudir como própria. Em demonftra-
çaó do feu commum prazer, nos três dias e meyo, que o
corpo do^ Santo ha de eftar expofto ao ludibrio dos máos ,

receberão recíprocos parabéns defempenhados em feitas, e
alternados preíentes : que a tanto os obrigará a conílderaçaõ,
de que vencido aquelle Santo General, naõ poderá mais le-
vantar cabeça a milicia de Chrifto. Admiradas as Nações do
Mundo, que teraõ concorrido a efta Corte, como deRey
univerfalifômo

, chegarão a ver com feus olhos , o que tal r •

,__,_ * L " ^ J j* 1 •• ' T LtlL conceito, que
vez nao naviao de acreditar pela noticia: porque o concei- !e fíUia deElias

to de ler Elias invencível, eftará em todos taò firme, que pa-
ra perderem efta fe , fó poderá concorrer alguma oppofta evi-
dencia.

235 Mas como a alegria mundana conftuma fer fub-
íhtuida do pezar, medindo-fe efte pela mayoría do conten-

N tamento;
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tamento; fera pouco durável o Anti-Chriíto, e feus fequazes:

porque paliados os três dias e meyo , mudada a fcena , ap-

parecerá a Praça de Jeruíalem conítkuída theatro de luzes

reverberadas do Ceo , onde fe verá huma clariííima nuvem

em forma de throno , com grande mageítade de reíplando-

res. Entre elles refufcitará gloriofo Elias , e também Henoch,

focio do feu martyrio , cauíando tanto pavor aos feus inimi-

gos , que de aífuftados ficarão extáticos. Mayor fera a con-

fufaô do mefmo Anti-Chrifto , e dos íeus femelhantes, quan-

do ouvirem huma voz do Ceo, para elles formidável, e pa-

ra os Santos fonora
,
que os convidará para o Empyreo. Na

preíença de todos ha de baixar aquella brilhante nuvem,

e dentro nella em corpo, e alma fubiráó os refufcitados Mi-

niftros de Deos para a Bemaventurança, que os merecimen-

tos de tantos feculos de vida lhes faraó certiífima : íendo efta

a terceira gloria, que ao triunfante Elias refultará da ineffa-

velAíceníaõ deChrifto, porque delia primeiro foy figura,

depois teílimunha, e ainda tem de fer imagem.

236 Ao defpedirfe do Mundo Elias , no mefmo in-

flame correfponderá hum taÔ inquieto terremoto , que fo-

bre outros eftragos , ha de fubverter a decima parte da Ci-

dade , e nas fuás meímas ruinas haÕ de ficar fepultadas fe-

te mil peíloas inimigas , que da Divina juftiça experimen-

tarão o primeiro golpe. Com efte exemplo , muitos dos ad-

verfarios de Chriíío confeífaráô fua Santa Ley : e todos aca-

barão de o conhecer por Deos , quando depois de vinte dias

prefenciarem o defgraçado fim do infame Dragão fundido

no Abyfmo , e como réprobo condemnado a penas eternas.

237 O Gloriofo Elias fera em fim recebido na Pátria

da immortalidade entre os applaufos, e congratulações dos

Anjos , pelos quaes fera conduzido á beatifica prefença da

SantiíUma Trindade , ornado de tantas coroas , quantas até

aquella hora lhe teráò merecido fuás illufíres vitorias , fem-

pre alcançadas em defenfa da honra de Deos , como delia

acérrimo Defeníor no velho , e novo Teftamento. Logo na

mefma Eífencia Divina , como em puriílimo cryflal , onde

naõ fó todos os bens fe gozaÓ, mas todas as virtudes , e

perfeições fe reprefentaÔ , feráÓ aos Bemaventurados paten-

tes todas as heróicas prerogativas do novo Comprehenfor ,

devi-

íV :;

'
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S. BerihtrJ, ae[
Euanr lib. ^,dè
Conjidcr.

:?>

devidamente intitulado „ Imagem da juítiça, Efpelho da fan-
„tidade, Exemplar da piedade, da verdade Relator, De-
5 , feníor da Fé , Doutor de Ifrael , Meítre dos ignorantes

,

3 , Refugio dos opprimidos, Advogado dos pobres, Julgador
das viuvas , Viíta dos cegos , Lingua dos mudos, Vingador

,,das maldades, Terror dos máos , Gloria dos bons , FJagel-

„ lo dos poderofos, Martéllo dostyrannos, Pay dosReys,'

3 , Sal da terra , Luz do Mundo, Terror dos Baalítas, Rayo dos

„ Idólatras, Profeta do Altiífimo , Precurfor de Chriíto,

„ Chriíto de Deos , e Deos de Acab.

238 Por cauía das immenfas prerogativas , e diríeren- Queaffemote*

tes dignidades deite grande Santo, naÓ fera fácil o compre- T

JtJ°
Empy*

henderfe no Mundo o aíTento
, que ha de merecer naquel-

Ja feliciííima Corte, onde ha claífes diítin&as , e os lufares
fe diftribuem conforme os eítados , e qualidades de quem
os enche. Naó falíamos no inaceííivel throtio de Deos, que
como Creador fica em esfera, onde naÓ pode chegar crea-
tura, ainda que feja como Elias, que he pelo íignificado do
Nome Deos , e Senhor ; nem também no aíTento efpecial
da purífíima Virgem MARIA, que o goza como May de
Deos á fua mão direita : porém a todos os mais poderá fu-
bir pela razão do feu univerfal predicamento. Aos dos An-
jos, porque deites logra as melhores fingularidades : Tem ef-

pirito de fogo , íempre eítá na viíta de Deos , e das fuás
Ordens he iMiniítro extraordinário. Aos da Sagrada Famí-
lia, porque os iguala no fangue , como descendente do feu
Tribu , e produzido do mefmo tronco. Aos dos Patri-
arcas, porque he primeiro em tempo, cabeça, e Príncipe
pe de todos, os que á fua imitação ampliarão o eítado Mo-
naílico. Aos dos Profetas , porque naõ fó he hum dos ma-
yores da Igreja , mas concedeo-lhe Deos a ventagem de fa-
zer outros, e deixallos feus fucceíTores. Aos dos Apoítolos,
porque delles terá o emprego, e a mefma extraordinária ju-
rifdicçaó. Aos dos Martyres

, porque em ódio da Fé ha de
facrificar a vida com tal femelhança ao innocente Cordeiro
no Altar da Cruz , que parecera haver junto com elle bebi-
do em hum fó cálix a mefma morte. Aos dos ConfeíTores,
porque foy

, e fera fempre fervo fiel , em multiplicar os ta-
lentos para as utilidades da Fé. Aos do eftado virginal, por-

N 2 que

Como pertence

a todas as claí-

fes dos Santos,
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que nefta virtude foy taÕ efpecial ,

que naõ fó guardou, mas

fez obfervar a caftidade por voto: e fe deita maneira tranf-

cende pelas prerogativas , e claííes dos Bemaventurados; en-

tre elles merecerá o lugar de cada hum , e os prémios de

todos.

Morte de San-

to Eliíec

Milagre , que

fez ícu corpo

já fepultado.

s

CAPITULO XIII.

Ba hereditária fucceffao dos Prelados fuperiores da Ordem 9

continuada , depois do rapto de nojjo Grande Patriarca*

por Santo Elifeo , e outros primitivos Carme-

litas das Ltys Efcrita 5 e da Graça.

239 H "^ Epois que o triunfante Elias fe aufentou

da terra , exercitou Santo Elifeo o gene-

ralato da Ordem , até o anno da crea-

çaó do Mundo de 3204 , que vinha a fer 849 antes do naf-

cimento de Chrifto, no qual cheyo de merecimentos , em

idade de 107 annos acabou a vida temporal , e deíceo fua

ditofa alma ao feyo de Abrahaõ ,
para depois fubir na com-

panhia deJESU Chrifto ao Ceo. Logo o Senhor lhe cano-

nizou na terra a fantidade ;
porque lhe continuou a graça

de poder , ainda depois de morto , obrar milagres. Muitos

'

fe efcreveraó , porém o mais notável he hum , que na Sa-

grada Efcritura fe refere , o qual tranícreveremos como pri-

meiro defta qualidade , que fe vio para fe admirar no Mun-

do.

240 No anno feguinte , ao tranfito defte Santo Prela-

do , traziaô os moradores da Cidade hum corpo a fepultar,

fegundo o coftume da terra, em hum campo vifinho: e ven-

do ao longe huns falteadores Moabítas ,
que andavaó rou-

bando o arrebalde , temerão a defgraça de lhes cahirem nas

mãos. E querendo abbreviat a diligencia a que vinhaó, po^

fugirem dos falteadores a bom tempo , chegarão a fepultu-

ra de Elifeo ,
que lhe ficava próxima , e fobre as fuás San-

tas Reliquias lançarão o cadáver. Foy couía maravilhofa >

ver como efte, aííim que tocou naquelles defanimados oífos,

immediatamente cobrou vida, e reíufcitado fahio da fepul-

tura,
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tura, confeífando a poderofa virtude do feuBemfekor: don-
de procedeo, qjue querendo o Ecclefiaftico dedicar a Eíifeo
hum particular elogio, diíle; Que o /eu corpo depois c/e mor-
to profetizara, entendendo, que também por efte termo fe
explicava o dote de obrar maravilhas.

241 Depois deite feliz íucceíTo, foy o tumulo do San-
to Profeta grandemente frequentado de peííoas pias , que pa-
ra alcançarem o feu patrocínio em diíferentes neceííidades lhe
offereciaò votos. Veyo a ceifar depois efte culto , por cau-
fa da barbara impiedade de Juliano Apoítata , o qual depois de
outras inhumanidades , aiheyas do racionai , infurecido fem
caufa

, e íó em oífenfa da Religião , fe voltou contra as Sa-
gradas Relíquias

, e para as reduzir a cinzas as entregou a ^«SiSS
num facrilego incêndio.

242 A Santo Elifeo fubftituío no governo geral da Or-
demJonadab , filho deRecab, do qual derivarão o nome os Síím
Recabitas, varões Religiofos , e muitas vezes applaudidos
naSagrada Eícritura. Efte Jonadab havia abraçado a profif-
fao do Inftituto Eliano ddde o tempo, em que o Santo Pro-
feta obrou a notável maravilha de reíuícitar o menino, filho
daSunamitis: e tal foy afua obfervancia Regular , que en-
tre os outros Difcipulos mereceo fer eleito Prelado fuperior.
Do meímo Santo Elifeo teve as direcções para os preceitos
confiliativos

, que impoz aos feus fueceífores , todos pios ,

e louváveis
, fegundo confta do Capitulo trinta e cinco do

livro de Jeremias. Nefte le encontra, que em premio tem-
poral das boas obras dos taes Recabitas, Deos Senhor nof-
fo lhe fez a promeífa : De que nunca da defeendemia de]o- u
nâdab faltaria algum Filho, que em todos os dias efltvejje na
fua Divina prefença : e como a palavra de Deos he infal-
livel, verificada fe vé nos Carmelitas, (que delles fao a
pofteridadej cuja duração novamente foy pelo meímo Senhor
promettida no Thabor ao noífo Gloriofo Patriarca.

243 Mas ainda, que alguns dos profeífores deíle In-
ftituto conforme a expreífao da Sagrada Efcritura eraô con-
jugados

;
os mais delles viverão perfeitamente caftos , co-

mo prova o erudito Padre Meftre Fr. Francifco de Santa Ma-
ria, na fua Apologia feita ao primeiro Tomo da Hiftoria Pro-
fética

j moftrando 3 que aííim como de preíente feguem o

Inftitií-

Rccabitas»

Jerem. 3J.

35- 19-

Veja-fe n. 186,

Como eraõ os

Ricabius Reli»

gioíos.
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Inftituto Carmelitano \ nao fó os Religiofos obrigados ao

voto deCafíidade, mas os profeíTos na Venerável Ordem

Terceira, que íaó conjugados; e aííim como também nas

Ordens Militares ha profeíTores caítos ,
por -virtude de ri-

goroío voto, e ha outros, que vivem fogeitos ao matrimo-

nio \ da mefma maneira na Ley Efcrita , onde as Famílias

Religiofas da Ley da Graça nao tiveraó outra figura, que

efta Congregação de Recabitas , e Filhos dos Profetas ; en-

tre elles alguns eraô conjugados 5 que reprefentavaó os pro-

feílos das Ordens Terceiras , e outros obferyantes do vo-

to da Caftidade , que correfpondiao aos Religiofos , exiften-

tes com a perfeição , e mais prerogativas da Ley Euange-

lica.

244 Dos Recabitas procederão os Effetws, chamados

também Affidèos ; os quaes começarão a florecer coufa de du-

zentos annos antes do naícimento de Chriílo , íendo Supe-

rior da Ordem o virtuofiííimo Judas Macabeo, que muitos

julgaõ fer diftinclo daquelle, que caftigou as atrocidades do

infame Rey Antíoco. Chamavao-le os taes EíTenos Pa/efli-

nos em differença de huma nova Seita delles , que folhe to-

marão o nome , mas nao o exemplo , e íe diziaõ Samarita-

nos. Fallando deites Santo Epifânio affirma , que tinhaó er-

ros , e o eximio Suares julga ,
que a fua Fé nao fora perfei-

ta. Dos Paleftinos,e legítimos, fabemos, que viviaó pelas

ribeiras do Jordão da parte do mar Morto , reconhecendo

fempre o Carmelo por Solar primeiro do feu Inftituto. De-

ite fitio íe forao dilatando por terras diftantes até chegarem.

ao Egvpto , onde fundarão muitos Conventos , que depois

foraó ganhados para a Fé de Chriílo peloEuangehíta S. iMar-

cos , e feus Coadjutores. Prevalecerão os EíTenos, dando

fempre raros exemplos de virtude, até o principio da Ley

da Graça , que elles com pontualidade abraçarão , e logo a

defenderão.

245 Nao fervimos ao publico com a Serie dos Prela-

dos Superiores, que neífe tempo exercitarão o governo da Or-

dem , por fer matéria competente ás noífas Chronicas ge-

raes, e alheya do noíío aífumpto. Defta fucceíTaó de Pre-

lados tratou efpecialmente o noífo famofo Fr. António doEf-

pirito Santo em hum livro 3 que intitulou; Primatus,fivePrin-

cipatus
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3ttpatus Eh*. A efte, e á Hiftoria Profética do Padre Me

flre Fr. Franc.íco de Sanca Maria , remetemos os Levtores
Epara que tenhao inteira noticia, de que na Lev Efcrita h„

'

m o eiíenc.al da profiiteô Religioia ,'com os JesZZt
Obediência

, Pobreza e Caftidade , vejaÕ a Apologia feitaa meíma H.ftom Profética
, pelo feu próprio Authof pó

L

Brife eílao as foluçoes de todas as duvidas , que no íeculo
paltedo le oppozeraÕ á noite verdade , que depois de várioscombates appareceo triunfante em hum Tribunal da Fé LêaÔem hm as Refoluçoens do noffo memorável Padre Meftre
Pr. Prancifco da Boa Efperança

, que vitoriofo em femelhan-
tes controverltes

, quebrou todas as lanças inimigas, depois
que fahio a luz com o feu Livro intitulado: Armomemarium.

240 Logo
, que apagadas as fombras da Ley Efcrita

amanheceo o dia da Graça , foy o primeiro , e Superior Pre- <»•«£
ofHft

S

^
aT^S0C

T
randeBaUtÍíb

' ° S«al pregando pe- ESSSSlos diftnaos do Carmelo , e por outros lugareí, ondeelles ">W<i»g£?
habitavao, os reduzioá Fé do chegado Meífias, elhescon-

'"

feno o Bautifmo. Deita converfaÕ executada pelo Sagrado
Precurfor, fe faz memoria no Officio Ecclefiaftico

, que a
Igreja concedeo, e approvou para a CommemoracaÕ folem-

*

ne de noite Mãy Santiffima do Carmo. Da efpecial preroga-
t.va de fermos na Aurora da Ley da Graça fubditos do Sagía-do Precurfor

, e de fer elle Profeffor do Inítitutó Eliano ,tratao os Efcntores da Ordem nos feus Annaes , e muitos ef-
tranhos

, nos Livros , que em defenfa de noites antiguida-
des imprimirão. Aqui fó tranfcreveremos, o que na prefen
te matéria fe lê no terceiro Tomo da grande Obra , que com
o titulo DeSacrn arcanh Dãpara deu -a luz o Doutimmo
Pr joao de Garthagena, hum dos mais beneméritos Filhos da ?£****
Obfervantiffima Ordem Seráfica. Diz aífim : V^Jf'

247 „ Ouço a muitos fallar, como eftranhando a glo-
„ na

,
que os Carmelitas publicao , de fer S. foaó Bautlfta n

po,Ta *>

.^rofeffordoInftimtodeElias, e por elte caufa , Religo-&
„ fo da fua Ordem

: e difto fe admiraõ
, porque tem pari fi,

Mifcan"

„ que o Santo Precurfor naÓ profeilara a vida Monaflica. Pol
„ rem^defies, que tao injuftamente fe provocaõ a rifo, cora
„ razão me no eu : porque vejo

, que dos Santos Padres cora
«toda a clareza fe colhge

, que ale Santo fora Religioío,

7y e Mon»
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,e Monge Carmelita. Que fora Monge, expreíTamente o te-

'

ftifícaÕ S.Jeronymo ad Euflocb de jervand. vtrginit. b.Jozo

Chyíoftomo Eomil 1. i* Marcum , S. Bernardo«»J *
3

Excellentia loa* Baptifl* , Santo Ifidóro iflvo 2. de Officiis

"cap. 12. Caflíano Collat. 18. cap.*]. & Ubr. 1. * foftW*

„ r/mi»»'^. «/>. 2. Sozomeno I/K 1.®W ;
os quaes

todos lhe chamaÓ Príncipe dos Monges da Igreja primiti-

va • e fendo Monge, he muito coherente com a razão,

"
que fora profeflbr do Inftituto Eliano ; aifim porque foy ha-

bitador do Monte Carmelo nas vifinhanças doJordão , co-

"mo por haver fido em tudo imitador de Elias: de tal ior-

"
te ,

que o Archanjo S. Gabriel , Oráculo infalhvel, chegou

"a dizer, que elle viria com o efpirito de Elias. Donde

Z tenho por fem duvida, que viveo nos lugares defertos en-

tre os Filhos dos Profetas, que profeffavaô o Monaftico

Z Inftituto Carmelitano, e eftes ( íegundo teftificaó Santo

„ Ifidoro Lib. 1. de Ofljc.cap. 15, e S.Jeronymo adPaultm$

3, habkavaó junto ás ribeiras do Jordão.

448 „ Porém
?
para que mais claramente confte , que

S.JoaÔBautifta foy profeíTor do Inftituto de Elias ouça-

, mos a S.Jeronymo, o qual no íeu Commentano aS. Mat-

theus , diz aflim ; Joaõ he chamado Elias , nqõ conforme a

» opinião dos Farifros, e de alguns Hereges ,
que introduzem

„a rever[ao das almas para outros corpos-, Jenao pela au-

toridade do Evangelho; onde fe acha, que veyo no efpivu

„"ta 9 e virtude de Elias, tendo a mefma graça do b/ptrito

„ Santo ; e também porque foraõ entre fi iguaes na aufiertda-

de, e rigor da vida. Santo Ambrofio na EpiMola adVer-

Hcelknfes cap. 4. falia defta maneira: Quando chegou o tem:

\ipo feliz,, foy mandado por Deos aos defertos , onde habi-

\,tavaõ os Monges, aquelle homem chamado Joaõ , a Jaber o

„Bautifta, exímio cultor da vida Monafiica, e Erjmiúca^

', que Elias inflituio : ambos, afftm Elias, comoJoão, ujáraõ

\,de veíliâos afperos, foraõ caflos, abftinentes , retirados da

,, converfaçaõ humana , e fugindo para os defertos foraõ ek'r

5 , tos Precurfores de Chriflo. ... Per effa caufa, os Sacerdotes, e

^Levitas , que os Judeos mandarão de Jerufalem faltar a

„ Joaõ , achando , que elle em tudo feguia a vida Monaftica,

„ que Elias inftituira , lhe perguntavaõ : Se era elle o mefmo

j3 nwas »

33

33

'{.:
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)5 Elias? E para que naÔ haja quem diga, que poderia SJoaÕ
„ ser io hahtado nas cavernas , e grutas do deferco ,' mas
* nao proreí ado o Inílicuto Eíiano ; attenda , e repare para o
„ que diz o Patriarca Jeroíolymitano João XL1V. Lib.i.Je
ninftit.Monacb. Por i/Jo Cbriflo faliando de João, âiffe as
„ lurbas

,
que era Elias, porque jabia, quefora huma expref-

»Ja imagem da vida Monaflica
y que o mefino Elias inftitmra.

A rf*9 c
AoSaSradoPrecuriorfuccedeonoGenera!ato

da Urdem Santo Agabo, aquelle virtuofiffimo Varaõ , e oran- Sant0 A^°
de Profeta, que junto com o glorioío S.Jofeph conco

&
rreo b3£ d°

ao Templo, quando nelle fe fez eleição de fogeico digno

MAoir Efp0Ía a Soberana Primogénita das creatu-
ras MARIA Santiffima. Vendo

, pois
, que ficara excluído , ? e,^.,

deita felicidade, o que muito fentia , por caufa do caftiffi-mo amor que naturalmente dedicava á Virgem Senhora- en-
tão em publico final ^^ ^ deixou a Cor. Recolheofcte, eíuoio aoCarmeío, onde renunciando o feculo, pro- "Carmeio*

feílou a vida Monaftica : dando depois a entender, que de-
fta manara entre os Carmelitas vinha por obfequio a adop-
taríe Fii ho da meíma Soberana Virgem , de quem naÕ con~
leguira íerEípofo.

250 Já no feu profético efpirito havia conhecido, que
neíta punffima Donzella fe eícondia hum admirável Sacra-
mento

, oqual com individuação fó veyo a fer percebido,
depois queJESUChnfto lhe foy moftrado. Pore'm , desde
qpe penetrou aquelle Myfterio

, ( ainda que fem ter delle
clara intelligencia

) nunca ceíTou das venerações devidas ámeíma Senhora. CrefceraÔ os motivos para fe Jhe augrnen-

TJ M- j°k
e tal f°y ° ^ue lhe teve deP° is de a reconhe-

cer May deDeos, que como empenhado no feu culto, lhe
confagrou no Monte Carmelo huma devota Capella

, a qual
(
conforme a refoluçaó da Igreja no Officio da Commemora- o^^m

çao íolemne) foy a primeira de todas quantas no Mundo fe maÍÍT"
lhe dedicarão. No

;

feu Altar vivendo ainda o SoberanoOrago do novo Edifício , coílocou huma primoroía Imagem

UnJ,A
m Pr°P

r
a

'

COm° he de crer
> ^ fahiííe

>
fendo de-iineada na prefença do mefmo Prototypo.

251 Succedeo a Santo Agabo o Bemaventurado eL b Henoch de

nocb de Amatinm
,
o fetimo entre os Difcipulos deChriíto:

^™'
^ o qual

i,'- 1
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o qual na propagação da Fé acompanhou ao Evangelifta S.

Marcos por todo o Êgypto. De Alexandria, onde efte San-

to collocou a fua Cadeira , fahio conftituido Biipo de Nico-

polis. Mas renunciando logo a dignidade, voltou a viver,

e a exercitar o feu emprego de Prelado Mayor no íeu Con-

vento Capital do Carmelo , onde muito edificou os fubdi-

tos com as aufteridades de íua mortificada , e em tudo pe-

nitente vida. Nefte Venerável Prelado fal ao muitos Sum-

rnos Pontífices nas Bulias , que paíláraÓ em beneficio de nof-

fa Ordem • e nellas o nomeaõ como hum dos primitivos Pays

da Reli^Ô, e íeu immediato afcendente ,
pelo qual fe tranf-

ferio aos Carmelitas na Ley da Graça a legitima fucceflao

eípiritual de Elias, feu Príncipe, desde o tempo da Ley Eí-

crita. Fazem efpecialmente memoria do feu nome os Papas

Sixto IV, Innocencio VIU 5 è Alexandre VI.

252 Paliando depois o governo da Ordem aosGregos,

fempre nella fe conferváraÓ Prelados Superiores ,
cujos no-

mes , e cambem o tempo , em que cada hum prefidio na Reli-

gião, declara o Padre Meftre Fr. António do Efpinto Santo no

íeu livro já nomeado Primam, five Principatus Eh*. Intitu-

lava-íe naquelles feculos a peíloa do Geral exiftente Arcbt-

pbilax: efoy taÓ própria delle efta denominação que era o

mefmo pronuncialla entaÓ, que dizeríe ho^e Geral dá Ordem

do Carmo. Durou o governo dos Gregos ate o armo de 1 121.

Até eíTe tempo fempre os Prelados Locaes fe chamarão Ab-

bades,e cada hum governava o íeu Convento independente

do outro, em eftado Monacal : até que no dito anno o Patri-

arca Antioqueno Aymerico de Malafayda, querendo ajudarie

dos Carmelitas para os minifterios da fua igreja, reformou a

Religião, pelo que refpeitavaá formalidade do governo. De

fortefque ufando dos poderes de Legado áLatere, diípoz,

que no Monte Carmelo fe congregaíTem todos os Prelados

dos Moíleiros, onde o Inftituto Eliano fe guardava, ecele-

braíTem Capitulo, fegundo o uío dos Latinos. Com effeito

íe executou o intento, e dalli em diante o Prelado íupremo

fe intitulou Prior Geral, os fubalternos Priores Provinciaes,

e os Prelados Locaes , Priores. O ultimo Geral, ou Arcbt-

philax entre os Gregos, foy S. Simaõ Arménio.
>

Do primei-

ro entre os Latinos , efcrevcremos em lugar mais competen-

CArl-
te.
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Anno âò

Mundo

CAPITULO XIV. 3 447
Do primeiro Carmelita

, que fe afirma haver entrado em é?k{ dê

Portugal , e do que Je conta
, que com elle aconte-

cera na Cidade de Braga.

Cbrifto

600.

253 jT Avendo nós de eícrevef com exacçâô á
8

—

jf cerca dos primeiros Carmelitas
, que en-

JL A tráraõ neíle Reyno , he preciío
, que fe-

paremos o duyidofo do certo , o provável do evidente. E
pofto

, que naò he do noíTo intento acreditar Authores , cu-
jos efcntos deímerecem a boa aceitação dos prudentes , nem
eílabelecer como verdades as opiniões de alguns, que jul-
gamos aíFedados: ainda aflim,naò deixaremos de referir tu-
do, o que nefía matéria encontramos , fem pertendermos ou-
tra fé, ou mayor authoridade, que a mefma já admittida a

ou já reprovada. Lemos 3 pois , que os primeiros profeífo-
res do Inítituto Eliano virdos da Paleftina para efles remotos
Domínios

, antes de confrituida a independente Monarquia
Lufuana

, que agora os comprehende , foraò os que na de-
plorável deftruiçaó de Jeruíalem , feita por Nabuzardaô

,

General dos Exércitos de Nabuco-donozor , feguiraô laftimo-
fo ^extermínio para asHefpanhas, onde o meímo Nabuzar-
daô, ou o Príncipe Pyrrho, gofava o emprego, ejurifdiçoes
de Governador.

254 Individuaremos aqui ofucceíTo, o qual aconte-
ceo da maneira feguinte. Pouco depois , que o poderofo
Rey dos Chaldêos, com venturofas armas deílruío peífoal-
mente os foberbos muros daquella celeberrima, e Santa Ci-
dade

3 Nabuzardaô com felicidade íingular nos feus Marciaes
progreíTos

, entrou a executar fobre as fuás mefmas ruinas ma-
yores eílragos : de forte , que naò achando já refiítencía no
infenfivel

, empregou os efTeitos de fua implacável ira no ra-
cional. Para eternizar as memorias defte fado, levou com-%o para Babylonia ktQ centos e quarenta e cinco cativos,
que baíravaõ a conftituir o mais honrofo triunfo, que elle
mefmo poderia idear 5 como Author da vitoria. Muitos dei-*

O % k$

Advertência

ncceflaria*

Joan. Peix. ãé
VHL de Prim.

Monajiic. paçr.'

6oo.num.i Si 9.

Liz.ann.Mund,,

34*8. n. 6oy.
Anu á Spirit.S.

de Pnmut, Eli»

Í-1X.

NabuiardaÔ
triunfante con»,

«ra Jcrofalem.

Joan. Pined.

Monarch Ecclefa
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io 8 C/irónica dos Carmelitas

les erao profefíbres da nolTa Ordem Profética, que (como fica

dito) também fe chamava Congregação deRecabitas.

255 Efte fatal deftroço , feito por Nabuzardao ,
acon-

teceo no armo da creaçaõ do Mundo de 3447, que vinha a fer

600 antes do nafeimento deChrifto. Daquelles cativos leva-

dos para Babylonia , muitos vieraó para a Hefpanha : e D.Ro-

drigo da Cunha, feguido de outros Efcritores, affirma^, que al-

guns entrarão em Portugal , e fizeraô fua habitação na anti-

nuiíííma Cidade de Braga, a qual (fegundo a opinião mais pro-

vável ) contava entaó mais de 500 annos da íua primeira

fundação, florecendo de tal modo nocommercio, ena opu-

lência, que os Romanos a conftituíraõ hum dos mais cele-

bres Conventos jurídicos de Hefpanha, depois que com po-

der fuperior ás forças dos feus intrépidos Naturaes , mais por

venturofo eftratagema, que por ventagem das armas ,
ulti-

mamente a conquiftou o inviétojunio Bruto.

256 Diz mais , que na comitiva dos exterminados,
1

vinhaò Ifraelitas de todos os doze Tribus : e pofto , que dos

mais fe extinguirão as memorias , fempre nas tradicçóes fe

confervou conftame a noticia de hum Religiofo Varaõ, ao

qual fe appropriava a denominação de Profeta , ou porque

vaticinava os fuccelfos futuros, ou talvez porque efte titu-

lo fe fez commum aos profefíbres daqnelle antigo Monaca-

to. Era efte Profeta filho do gloriofo Martyr Urias de Ca-

riathiarim ; o qual por caufa da admirável efpeciofidade do

feu rofto, e naô menos pelas eípeciaes virtudes, que fanta-

mente praticava , era vulgarmente chamado Malachias o ve-

lho , ou Samuel o moço.

257 Viveo vinte annos , que fe contarão depois de

fua tranfmigraçaó : e fazendo refidencia em Braga, defta Ci-

dade fahia a fortalecer na Fé aos Companheiros , que fora

da Pátria continuavaõ na pontual obfervancia da Ley de Deos,

difpoftos a fofrer com animoíidade as calamitofas confequen-

cias do cativeiro : até que concluídos os preferiptos dias ,

que lhe reftavao de vida , deu com a morte ditofo fim a

hema , e outra peregrinação. Foy feu corpo fepultado com

a pofíivel decência na mefma Cidade de Braga, onde fe

lhe lavrou fepultura com diftinçaõ , e nella fe guardavaó

íuas Reliquias em tal forma, que o meímo jazigo lhe fer-

vio
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vio de monumento para a confervaçaô da fua memoria.

258 Paliados 600 annos
( profegue o Author

) quan-
do com pouca differença, fe contavaô o 37 do nafcimento
de Chrifto, entrou a pregar a Ley Euangelica em Braga o
Gloriofo Apoftolo , Patrono , e Tutelar das Helpanhas, San- sanáag0 cm
tiago Mayor. Mas como nefta Cidade prevalecia oJudaif-

Brag4 '

mo com fundamentos taõ firmes , como eraõ os que alli ha-
viaõ lançados osjudeos cativos; e como também os íeus
íucceííores cauteloíos contra os ritos Gentilicos, praticados
pelos Romanos dominantes doPaiz, reputavaô por falfida-
de tudo

, o que em matérias de Religião fe lhes propunha
de novo ; pareceo ao Apoftolo quaíi impoftivel de eftabe-
lecer por meyos ordinários as doutrinas da Ley da Graça.
Querendo

, pois , que eftas foíTem acreditadas , e que pre-
valecerem na obfervancia, que feu ardente zelo pertendia

,

ufou do grande poder, que o mefmo.Legislador lhe confe-
riq para obrar milagres , e nefta occafiaõ fez hum dos ma-
yores , que fe referem no Mundo.

259 Acompanhado o Apoíloío de hum copiofo nu-
mero de teftimunhas, foy peíToalmente á fepultura do Pro-
feta, ao qual em Nome deJESU Chrifto, Filho de Deos ,

mandou, que fe levantafte , para que naprefença de todos
perfuadifle a verdade, que elle eníinava , porque afíim lhe
requeria o Povo, e porque defta maneira naô ficaria razaô
de duvidar aos que do Santo Profeta faziaó o merecido con-
ceito. Obediente á voz do Apoftolo o defanimado cadáver,
immediatamente fe reftituio á vida , e reíufcitou com pafl
mofa admiração docongreftb; ao qual certificou, que a no-
va doutrina era verdadeira , e a única

, que todos deviao pro-
feífar. Inftruido

, pois o refufcitado Profeta, e logo bautiza-
do pelo mefmo Miniftro de Chrifto , deu-lhe o nome de Pe-
dro em veneração do Príncipe dos Apoftolos. Ordenando-o b.«í»o , „«*

de Sacerdote, o elevou depois á dignidade de Bifpo de Bra- Biíp°o!'

e9fe2

ga, fendo o primeiro, que hoje fe conta no Catalogo dos
Prelados daquella Igreja , que juntamente he das Hefpanhas
a mais antiga , e Primaz.

260 Ufando, pois, das mefmas palavras do Author,
diz

: „ Que pafmava o Povo com a pregação de hum homem Tamanho&
„ morto de tantos annos. Convertiaõ-fe muitos, e nao era ?• Rodris°&

3, menor

Refufcitoa aci

Profeta.



L

;-

'.,
!

IIO C/irónica dos Carmelitas

|)!j |

„ menor o numero dos Hebrêos , quando lhe ouviao refe-

n rir as coufas dos feus anepaílados , e como elle antigamen-

te fora daquellaLey, e agora profeíTava a de Chrifto, por a

, outra fer já acabada, fegundo por feus Profetas eftava mui-

„to dantes profetizado. Difcorreo por diverfos lugares da

„Hefpanha: inftituío varias Igrejas, dando-lhe novos Bil-

3 , pos , huns dos que aprenderão na mefma eícola de leu Me-

3) ftre Santiago , outros dos que elle próprio convertia ,
e lhe

„pareciaó mais proveitofos , e accommodados ,
para regerem

„ almas , &c.
. . r D

261 Continuou o novo Bifpo os exercícios da lua rre-

lazia até o anno de 45 do nafeimento de Chrifto, no qual

Morte donovo hum Regulo de Braga , e feu diftri&o, lhe mandou tirara
Bifpos.pedro ^^f^, de Rates , ficando feu corpo fepultado de-

baixo das ruínas da Igreja, que os inimigos da Fé lançarão

por terra. Canonizada a virtude do Gloriofo Martyr S. Pe-

dro , que em memoria do lugar, onde aconteceo taõ felice

Donddhcveyo
tranfno fe chamou de Rates ; fempre no mefmo fitio fe

ocognome.

confervara6 fuas fagradas Relíquias. Pailarao-fe 1 507 annos,

e nelles governarão a Igreja Braça; enfe XCVIII Prelados, fem

que algum delles tiveíTe a refoluçaõ de as trasladar para a

Cathedral , onde foííem veneradas com a decência ,
que re-

queriaô os prodigios do primeiro Prelado daquella Igreja;

fendo ,
que lhe deviaõ fazer efte obfequio em jufto defem-

penho de fua gratidão.

262 Mas aííim, que fe ornou com o Palio daquelle

Arcebifpado o noífo Illuftriííimo D Fr. Balthazar Limpo, que

foy o XCIX, Prelado daquella Diocefi , logo no anno de

1552 celebrou folemnemente efta feftiva trasladação ; trazen-

do com a poííivel pompa , de Rates para a Cathedral de Bra-

ga, aquellas Santas Relíquias, que collocou na Capella imme-

diata á mayor , da parte do Euangelho : e depois de a enri-

quecer de preciofos paramentos, eft abei eceo rendas capazes

de fe confervar nella a quotidiana celebração dos Officios

Divinos. Efta devoção a S. Pedro de Rates , já o Illuftrif-

fimo D. Fr. Balthazar Limpo lhe profeíTava antes de nomea-

do Arcebifpo: porque no tempo ,
que governava a Igreja

do Porto, já os feus nobres defejos eraó conhecidos, e che-

gou a proferir , que de boa vontade paliaria do Bifpado ào
Porto

Suas ÍUliquias

trasladadas por

D. Frcy Baltha-

zar de Limpo.

Onde fecollc-

sarao.
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Porto a prefidir na Igreja de Braga, Sb por collocar as Sa-
gradas Relíquias doíeu primeiro Prelado, onde foliem ref-
peitadas, e lempre applaudidas.

m^-tr
Da

?
HÍ re 'ultou ° filamento para fe dizer, queo II uftnflimo Arcebifpo executara efta louvável acçaó de

piedade por fympatica inclinação, nafcida de haverem am-
bos profeflado o meímo InftitutoCarmelitano, e nao por
precifa obrigação do officio. Porém conjecture cada hum, oque melhor lhe parecer: o certo he, que nos fehces proeref-
ios defta Província fe verá, que nao temos neceflldade de
nos authonzarmos de hiftorias taÕ defattendidas da íeverida-
de do ieculo; pois das muitas Mitras , que coroarão os mere-
cimentos dos egrégios habitadores donoíToCarmeloLufita
no,ie convence, que por contarmos mais huma, naÕ nos de-vemos introduzir norenebrofo chàos de tantas eícuridades

Difcuríoj Fe!-

tos ntíta ma.
teria.

CAPITULO XV.
Da probabilidade, que ba acerca de alguns primitivos-Cat*

mehtas, que entrarão nefie Reyno, e de outros, m
fe prefume haverem pafado ás fuás Conquiflas,

264 c Om fundamentos mais folidos , e mais au-
thonzados teílimunhos affirmaó graviffi-
mosEfcntores, que dentro nos limites dePortoalet.lv» em muitas das Conquiflas

, queíSatmente fao da fua obediência
, entrarão alguns pr mtóvos Camehtas no mefmo tempo, em quenellas prLr 60 doT

Ui. ifto. Em todas as noíTas Chronicas
, e em numerofos efcntos de ant.qu.fllmos Authores eftranhòs, enToZmo aí

f feTde noff:

e

R
C

!

ífCÍP
-
U,0S d° Meftre Di4° ~p'oS

Sa?i£(? j f305 °S ^es recebendo a Fé do che-

fio osle";mW qUe Da -""* d° Sa«rad° Precurf°r -"v.rao os léus primeiros pregSes , tiveraó depois a felicida

lervirem de he.steft.munhasdos meífaveis Myfterios danof-

Carmelitas

primitivos írísi

Portugal.

Vide tez, oh»:
chr

'ft- 3 9 n. 6
Co ria lib, 6.

P-li-Jof.àS.
Ther Flèà dei
Carm. p. 5j 3 .

Jor.Àndr.àoc.
JESU, inDee.
Carm. 103«
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2 Chronka dos Carmelitas

íaRedempçaÓ. Taes foraÓ os Santos Syllas ,
Manahen,

Apollo, e Henoch de Amathim.

26 í Eftes , e outros dos taes Carmelitas por eipe-

cial Providencia , e favor do Akifljmo , íe «chàrtójuntamen-

te com os Apoftolos , e com M ARI A Santiffima May de

Deos, dentro do Cenáculo ,
quando o Efp.rito Santo m-

flammado naquelles Celeftiaes incêndios, que Io dao vida,

=:„,„?; Arfren do Empyreo a intundirlhes os dotes

SSS? ÍSSÍS do
y
Univerfo. A.li íe fizera6

participantes defte Celeftial beneficio : de tal modo
,
que

habilitados para o illuftre emprego de Milionários Evangé-

licos, fe efoalharaÓna companhia dos Apoftolos pelas qua-

tro partes do Mundo, como Sócios da peregrinação ,
e Co-

adjutores do minifterio,
. , r

266 Daqui procedeo o celebrarfe em tempo mais an-

tigo com Rito duplex entre os Carmelitas no dia 15 domes

de Julho a plaufivel folemnidade da Miffao , e divifao dos

Apoftolos, fegundo confia dos noffos Ritoies, Miff.es, e Bre-

viários impreffos até o anno de 1 5 44- Mas ainda que nos mo-

dernos nau fe faz daquellaFeftividade alguma commemota-

çaÕ ; fempre na Ordem fe conferva a invariável ceremonia

de fe cantarem todos os Conventos de fua obediência na

hora da Terça antes da Miífa Conventual a Antífona : Vem

Sanfíe Spiriíus ,
com feu Verfo : Emito fpmtum tum, &c.e

Orna: Deu,, qui corda,&c. querendo os Carmelitas nefte

fanto exercicio moflrar, que já mais efquecidos da recebida fi-

neza, pertendem dar por ella ao feu Author as dev.das graças.

267 Também no Ceremonial da Ordem, que para o

noílo ufo foy impreffo em Roma no anno de 1616 fe manda,

que nas duas vezes, em que a Comunidade coftuma fazer ca-

da dia OraçaÔ Mental , fe prepare com a mefma Antífona , e

Verfo, e com a OraçaÓ: Adjk nobis &c. Com effeito aíf.m fe

obferva; alludindo-fe á vinda do Efp.nto Santo fobreos Apof-

tolicos Carmelitas.Monges da primitiva Igreja, como bem ex-

plica o nofto infigne P. Fr. Manoel Roman ,
no livro das fuás

Elucidações. Por efta caufa determinou o dito Ceremonial ,

que a Antífona fe profiga na mefma forma, que a praticamos

antes da Mifla CÕventual; a faber, dizendo-fe ate o fim, e nao

aquella fó parte com a qual fe invoca o Amor Divino.para

-.
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inflamraar os corações dos que íe difpoem a orar; porque
a cm do motivo commum , de o convidarmos para que nos
aiíiíta naquelíe fanto exercício, temos outro particular, de
nos recordarmos da graça

, que do mefmo Divino Amor re-
cebemos no Cenáculo, em ordem á peregrinação, que com
os Apottolos fizemos pelo Mundo para a converíao das gen-
tes. Aflim o devemos obíervar, porque o diípoem o Cere-
momal debaixo de preceito de obediência, importo efpecial-
mente aos Prelados , para que fiquem de acordo a naÓ per-
mitirem, que a efta reíoluçao fe falte com a devida obfer-
vancia.

3<58 A May de Deos , que aos Carmelitas havia adop-
tado por eípecialiííimos Filhos do feu amor, foy a que lhes
adminiítrou o coníelho, e lhes infundio o esforço para ani-
moíamente emprenderem aquella heróica acçaõ : que pois go-
aarao a ventura de a ouvirem , e tratarem familiarmente , feria
omeímo perceberem amais leve iníínuaçao de fua fantiílima
vontade, que obedecerlhe com a exacçaõ de preceito. E co-mo eíte em attenciofa veneração da Soberana Senhora , que
oimpoz, felhesreprefentoufuave, e meritório; deraó pref-
ia a executar aquelle mandado, para que na redondeza do
Mundo conítaife, que para enfinar ás fuás diverfas Naç6es
as doutrinas Euangelicas

, naÓ fó do Sagrado Collegio de
- ™ A\f*? o

mbem da EfcoIa da meIhor Meíra do efpi-
nto MARIA Santiífima , fahiaõ egrégios Difcipulos.

269 O Doutiflimo Padre Jofeph André de Obfervan-
tiffima Companhia de JESU, no feu elegante livro, onde
defintereííadamente efcreveo as noíTas averiguadas preroga-
tivas

,
raik nefta matéria , e de mais affirma : Que eítes

adoptivos Filhos da Mãy de Deos íe diftribuiraÓ com os
ApolToIos pelo Mundo , para que huns , e outros fe fízef
iem parciaes dos lucros da Religia6 : de forte

, que os Apof-
tolos confeguiílem dos Povos a credulidade em Chrifto eos Carmelitas juntamente com elles a devoção de MARIA
1 udo diípoz affim a foberana Providencia, para que com a
noticia da Fe também fe efpalhaífe pelo Univerío o conhe-
cimento da vida Monaítica, debaixo da Protecção da Em-
peratriz do Ceo, a quem os Carmelitas como Filhos, e co-mo fubditos arnavaó, eobedeciao na terra.

P

Na prefaçaS d®
Ceremonialypaz*

3-

Confclho da
Mãy de Deoíf

Ltzan.Tom. z.

Ann. in Appar.
caç. 6. o. 5.

Obediência dos
Carmelitas.

Teílimunho
do P. Jofeph

André.

Decor. CATmài
num> 103,
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Ventagens do
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g«m MARIA.
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da vitiude de

Arcádio Biipo
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270 Defpedindo-fe ,
pois , de Jerufalem os Santos

Marçal, Frontonio, e Antonino com o Príncipe dos Apoito-

los , para Antiochia, Syllas, e Judas para Arábia com S.

Paulo , Henoch de Amatim com o Euangehfla b. Marcos

para Egypto ; e por confequencia °utr°?.
f

finala
.

dos
.

Re
f

ll

,
g
r

1°
r

"

fos na companhia dos Bemaventurados Difc.pu los de Clini-

co para diferentes Regiões do Mundo , cambem para as

Heípanbas ie traníponaraÕ ,
juntamente com Santiago al-

guns Carmelitas. ContaÕ-íe efpecialmente doze ,
occupando

nefta auchorizada ferie o primeiro lugar Santo Elpido, Bii-

po que foy de Toledo ; e o ultimo, Arcádio, B.fpo de Ju-

Uo-Briío /que alguns affirmaÓ fer aVilla deBarcellos, e ou-

tros querem , que feja a famoía Cidade de Bragança. Mas

ou fe,a huma , ou outra a povoação de que fe trata, como

ambas hoje fe comprehendem na Coroa , e fe regulao pelo

Sceptro Lufitano; fempre aquelles Authores çftimao por et-

pecial brazao da Família Eliana o fahirem delia os primeiros

Prelados defta , e de outras grandes Diocefis.

271 Comprovaõ também a opinião de haver ndo fi-

lhos da Virgem Senhora os primeiros Prelados Ecclefiafticos

das Hefpanhas, com a ventagem ,
que nellas ha do leu mais

antigo culto, arefpeito dos outros Reynos Cathohcos Tal

he a devoção, que em Portugal, e Caftel a fe lhe profeíla,

que indica haverem fuás povoações recebido muno antic.pa-

damente a noticia , e protecção defta puriffima Virgem Se-

nhora: de forte, que para perpetuar a memoria de leu met-

favel Nome, faÕ innumeraveis as terras, âs hum ,, • outro

Revno , que em feu obfequio fe chamao de Santa MAMA.

272 Do referido Arcádio naõ fe encontrão aquellas

individuaes noticias, que eraÕ precifas para fe efcrever dif-

fufamente as acções, que obrou na Cadeira bpiícopal den-

tro nefta Monarquia. Mas fempre da parte dos Authores ,

que deite trataõ , fica lugar para a conjectura .mediante a

qual podem affirmar, que fora VaraÕconfuromado, nao me-

nos nas virtudes , que nas íciencias ;
porque na fociedade ,

que defde Paleftina até eftes remotos paizes hzera a bantia-

£o baftantes occafiÕes teria o Santo Apoftolo para lhe co-

nhecer o talento : e como depois de provado ,
o achou be-

nemérito de hum emprego ,
que naquelles tempos lo exera-

tavao
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ff, Pfoas de qualificada vida; he certo , que para prova

SSS 'deíeSj:?. '
^6 Sant,aS

° P"3 taÔ ak° minif-

Zl
273 "P^das Porem nofilencio as fumptuofas Igre-jas, que os Carmelitas, Difcipulos do meímo Apoftolo, L-

ÍffiTconf
'a- def-^dencia

; e também "os dons'n g-

êttm ^ f
OS
,
den0Íra °rdem ' 1ue Para PeíIbas de hum,

FInil l
Un

r
0U em Toled0 feu P™«"> Bifpo Santo

Síít V'"'
1
?* ^ fo individuemos aquellas acções

,que os taesC.rmel.tas no meímo íeculo obrarão dentro dosDomínios de Portugal: e paraefle fim he conveniente! que
4

j"
c°n&aen™ feguinte : a faber , que vifto fèr doagrado de MARIA Santifllma a Mifíaõ dosWlLl et

aZ A a TS deí°,S de conftit"idos coadjutores dos Sagra-

Íefma
P
SPt°

S
' & PlmdpeS ** 'SreÍ«

' em °°<"«l«i° damelma Senhora, a quem attendiaÕ reverentes, admittiriaÕna lua peregrinação o minifterio de tao obedientes focios.
274 Recebida também a opinião daquelles graves Au-

27t
S

:J
U
?

n
3
a
?,

haverem °* Carmelitas acompanhado

SittSí f Ó P°/ a,guraas Pa"«> mas por todas as

bailo H r

nd
°L

MÔ fe deve eftra «h=<r o dizermos de-

tolo S Ti
P robabllidade, que na companhia do Apof-

rhnlfn a
' Juntamente =om elle plantarão a Fé de

£ OLV deV°Çaõ.de> Mãy Santiffima , affim nas In!

Brafil Z A ?T l(í

l
d3S na M*

'
como nas *rras do

ta Íti do M /'f
na Amer

J
Ca

= P0rc*
ue em ambas ef-tas partes do Mundo fe encontrão venerados veftigios da-

enrraquecida ti adição dos Naturaes até o tempo mefentedurão eftampados «apedras, impreffos nas memorias
'

nrio II r„, r
S °S A":nores

'
q«e como alTumpto pro-

17 fK
.

er™°s
> moftraÔ , e defendera a ida defte

euXÍft
° -Brafil Poréra bafta fazermos memoria doeiudito Padre Simao de Vaíconcellos

, Eícritor da Chronica

fov P°ov
P
m ?

d£ JESU d° Mado d0 meí™ BrafiT onde

tomdS ! PC
"i

qUe "° fe
í

Plimeir° Tomo a
Íuntou quan!

nteTo F nn ft

VOlUme
/ P°d eliamos achar a favor donofibintento. E porto que firmemente eftabelcce a f„a opinião
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bordaõ em ca-
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Pegadas na

praya da Villa

de S.Vicente.
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rom Textos da Sagrada Efcrkura, authoridades dos Santos

PadJse Lões de direito-, nós aqui tranfereveremos fo as

notici s que nelle achamos dos veftigios, que vo, e uccef-

fos que oTNaLaes fided.gnos lhe referirão, co^kte
tes abrocharem a conjeaura ,

que pertence a noffa H.f-

t0fÍ

a76 Principiando ,
pois ,

pelas vifinhanças da celeber-

• 7"j
i A„ Rir, Ae laneiro, por fer a prezada Patuá,

nma
1 com otneficio da naturalidade nos admimftrou

a íegunua
,
c

também ouvimos a vanos Natu-

L° ÍTo°a
S

optiniria idade) „que paflando pela

Cidade de Nofla Senhora da AíTumpcaõ no Cabo Fr.o,

vinte e três eraos , e hum feifmo para o Sul ,
o Capitão,

"oue ai i governava lhe fora moflrar huma paragem chama-

'TlíLrí (nome dos índios ) entre a Gdade, e huma
'

fone extraordinária de aguas vermelhas med.cmaes ,
ef-

"
nec almente contra o mal de pedra. Nefta paragem lhe

"moft ou hum pe„edo grande amolgado de varras bordo*.

"
das fde Se, ou oito para cima ) taó impreílas na pedra,

'

como fe o raefmo bordaõ dera com força em branda cera,

"
nomue todas as móíTas eraõ iguaes. E a trad.çao dos In-

"
díos he que faÕ dobordaÕ de S. Thomé em occafiao em

"que ellesSaõ à doutrina, que alli lhes pregava; e lhes

"qufz moftrar com efte exemplo, que quando os penedos

JSS penetrar da palavra de Deos, feus corações

refiftiaõ mais obftinados, que as duras penhas.

" „, Também naquella parte da praya, que vem

correndo o Norte do porto da Villa de S. Vicente ,
nao

'm to longe delle, jaz hum pedaço de recife, ou lagem
„muuo ioi b i

<jefcobre com a variedade de

"SSSS&S% -yo defta faõ viftas de todos

"
os que àquella parte chegaÕ f

além de outras príncipe. )

"
dua

q
s pegadas de hum homem defcalço, d.re.ta, e efquer-

"
da amfas em proporção de quem paíTa para o mar : a par-

te pofterior para aVra, e a anterior para a agua: tao v.-

'

vas e expreffas , como fe em hum mefmo tempo junta-

;; „ ntc e fizeraõ evnaõ; e de tal manara permanentes

1



Tomol. Parte I. n 7„que nem poderão os feculos paífados defcompollas , ncm
„ parece poderão os futuros; porque fuppofto, que nao en-
„ trao de impreilao na pedra , M como de pintura taÒ firme,
„ tao natural

, e viva
, que o melhor Pintor do Mundo pa-

„ rece naô poderia fazer obra taõ acabada.
278 „ Deitas pegadas, que foraó íempre dos Porru- Tr â di Çaô de.

,guezes (defde a fua primeira entrada no Brafil) havidas ídÍ
e avcri'

i porcoula milagrofa; tirando informação os primeiros po-
,
voadores defía Capitania , e depois os Padres de fua Reli-

„giao, acharão por tradição de pays a filhos, que erao pe-
ugadas de hum homem branco, barbado, eveítido, que em
„ tempos antiquiífimos andara naquellas partes, e tinha por
„ nome Sumé em fua Jingua, que he o mefmo que na noíTa
„ J borne

?
e^enílnava coufas da outra vida j e por caufa da di-

„ ta tradição foy fempre aquelle lugar eítimado com vene-
s, ração

, e havido por fanto.

279 5>Fóra da barra da Cidade da Bahia, diílante i^,<ow
,5 duas léguas da mefma Cidade, em outra praya femelhante, d

°

a gSjfJ;„onde chamao a Itapoã, vio o dito Padre com feus olhos Bshia -

2

;

„ huma perfeitifíima pegada de homem , metida de impreíTaÓ
„na lubítancia da pedra, com a parte poíterior para aterra,
„e a anterior para a agua. A efta (vindo elle de huma AI-
5 ,

dea de índios ) notou, que concorriaÓ todos os da fua co-
„mitiva, ainda os que hiaÓ com cargas. Perguntou a hum
„ deles a caufa, por nao fer ainda pratico no paiz

; e todos
**
5 o £ ngUa lhe refPondera6: He que eflá alli a pegada

syde S. Thomé. Foy o Padre peíToalmente ao lugar, e vio a
„dita pegada de hum pé defcalço , efquerdo , como fe fora
„ ímpreíio em barro brando. Os índios a tem em grande ve-
„ neraçaÓ, e nenhum pa/Ta, que anão vifite fe pode , etem
„ para íi, que pondolhe o pé, fica todo o feu corpo melhorado.

280 „ Dentro da barra da mefma Cidade, em diftan-
„cia de três léguas, na paragem que chamao S. Thomé, ou
„ Toque, em outro pedaço de lagem femelhante, que eftá
„ na praya

, deixou o Santo outras duas pegadas de feus pés
„impreflas na fubítancia da pedra, na mefma forma , que as
„ da lagem âz Itapoã

, com a diftancia huma da outra, que
„ requer a proporção dos paííos ordinários de hum homem,
„ que caminha. Eítas pegadas forao fempre tidas, e venera-

is das

Outras pegadas
pertn da meí-
roa Cidade.



;,
i

..;

•f

:

'.'il!

Igreja do San«

to, e huma
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Outras pega-

das na Cidade
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fe conieiva na

Aldeã do Cru*
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„das em todo o Brafil, como próprias doSanto Apoftolo,

„ cuja tradição heconftante, e os Religiofos da Companhia

3) com exacçaó a averiguarão de forte , que o dito Padre a

„eflirrsa por certa.

281 „ No cume de hum monte por onde os Naturaes

„ affirmaÓ , que o Santo defeera ,
fundou a devoção do Povo

3) em honra delle huma Igreja, que he adualmente vintada

de grande concurío dos Fieis ,
por caufa dos extraordinários

3)
efFeitos , havidos por milagrofos ,

que expenmentao os en-

„ fermos , nos quaes prevalece a conftante fé ,
de que por m-

terceíTao do Sagrado Apoftolo íao reftituidos à laude. Jun-

33 to ao penedo das pegadas ha huma perenne fonte de aguas

„ medicioaes , à qual o vulgo chama de S. Thomé ,
tendo por

3J certo ,
que alli rebentou ao toque do feu pé , e por efla ra-

33 zaÓ chamaó ao fitio Toque. Por meyo deitas aguas obra

„ Deos muitos prodígios, porque he medicina univerial para

„ todo o género de enfermidades.

282 „ Na altura da Cidade da Paraíba , em íete grãos

„ da parte do Sul para o íertao, em hum lugar, hoje deferto,

„ e íolitario, fe vê outro penedo com duas pegadas de hum

„ homem mayor, e outras de hum mais pequeno, e certas le-

„ trás efeulpidas na pedra ,
que fe naõ percebem ,

nem te po-

„ dem imitar. Efte lugar he a cada paífo achado dos Índios ,

3,que das Aldeãs circunvifinhas vao à caça: e tem para 11,

„ que humas daquellas pegadas íao de S. Thome ,
e outras

9 , de hum companheiro, que com elle viera, o qual moltra o

,, dito Padre, que era hum dos Diicipulos de Chriito, leu

„ Coadjutor na pregação do Euangelho.

283 3 , Ifto fe comprova com o que na fua douta Apo-

„ logia refere o Bifpo de Chiapa Fr. Bartholomeu de las Ca-

jás. Tirando efte Prelado exada informação a refpeito de

huma Cruz, que os índios de certa Aldeã domar do Sul,

, chamada Gratuleo, tinhao em grande veneração, pordize-

5 rem ,
que alli a deixara S. Thomé ; achou por antiquiílima

35 tradição dos mefmos índios do paiz , que em tempos an-

„ tigos forao annunciados a feus avos os Myftenos da Santif-

3, fima Trindade, do parto da Virgem , e da Paixão de Chrif-

35 to por huns homens brancos , barbados, e veftidos até os

9« artelhos. Do que claramente fe vem a conhecer ,
que o

^
Santo

3:

55

5)

3:

y.

55



Tomol. Parte I. n9Santo Apoftolo neíla fua peregrinação da America andou
acompanhado de hum, ou mais acceiiores dameima obriga.

284 , De outras Cruzes memoráveis faz o dito Efcri-
tor menção, as quaes forao achadas em diferentes partes da
America, com a firme tradição de que forao deixadas pelo
òanto Apoítolo E pofto que aquellas gentes fejao barbaras,
flatorçolos fundamentos para crermos, que as íuas tradições
iao verdadeiras

; porque fem embargo de nao uíarem de el-
encos para legurança de fuás antiguidades , acharão modo de
as fazerem permanentes nas fuás mefmas memorias , fecundo
o moftra o dito Padre SimaÓ de VafconcelJos com o exemplo

t
gU1

!J

Ce

T,
q
or

e
,c
refere ° Padre ÁíFoílío de °valhe da Compa-

nhia de JhfcUS, no Jivro da Hiíloria de Chilli.

285 ,, Efcreve
, pois

, que o Padre Diogo de Torres
3 ,

da meima Companhia , Provincial , e Fundador daquelias
„ Províncias, VaraÓ digno de todo o credito, affirmou, que
„ caminhando por hum Valle de Quito , vio em certo dia de
„ reíta hum índio de muita idade, que tocando feu tamboril,
„ cantava aofom delle nalingua materna varias hiftorias, e
p eítavao ouvindo attentos outros mancebos. Parou o Padre,
,ve logo que o índio acabou decantar, perguntou, que ce-
„ remonia vinha a íer aquella? Refpondeo-lhe hum dosoí
„ vintes, que o dito índio era o Archi vidada Aldeã , a quem
„ competia a obngaça6 de iahir âquelle lugar todos os dias
„òantos, e repetir cantando as tradições, e coufas memora-
„ veis dos íeus antepaífados em prefença dos que alli eftavao
„ que por morte delle haviaÕ de fupprir o íeu lugar. Tornou
„ o Padre a perguntar, que era o que de prefente cantava ?

„ Keipondeo, que cantara em primeiro lugar a hiíloria d<*

„ hum diluvio, que houvera no JVkndo antigamente
; e que

„ panados muitos feculos depois deite diluvio, havendo- íe
„ tornado a povoar o Mundo, veyo ao Peru hum homem
„ branco chamado Thomé a pregar huma Ley nova, nunca
,, ouvida naqueilas Regiões.

286 Até nas Minas Geraes do ouro, com que a Divi.
na

1 rovidencia augmentou o património da foberana Coroa
Portugueza, fe acharão dentro da Comarca do Rio das mor-
tes noanno de 1732 certos caracteres com algumas Cruzes

íloretea-

O que fe diz

de outras Cru-
zes.

O mefmo Vaf*
cone. tbtd. num,.

3h

Eiemplocom
que fe com-
prova a verda*

de da tradição

dos índios.

Car<?âerçs, e
Cruzes que a p'.

parecerão n 8S

Minas Geraes,
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floreteadas, que conforme a taf^g^±EE
mo fpn^ talvez ai i poftas pelo meimo Mnto npuu

Delia fe ma daraõ a e<£ Reyno alguns tranfumptos ;
e pollo

Seft memoria ainda depende de mais «engulo^

om

£> fabemos, queS-T^^"^^
por onde peregrinavaj

to*g g*S£^23 «•-
como fe vio nas minas da ua

^ ^ q
.

SSSÍnf£S-« l-o da vida do famolo

D -

ísl ^htdo-fe ,
pois ,

que o Apoftolo S. Thomé pré-

«ni r, Euanaelho nas conquiftas de Portugal ; e que nefta pe-

gara o ^angemo n h
minifteno , como tam-

E^SSíSoSSE Padre Joaquim Brul.o; he cetto

nne cabe nos termos da probabilidade ,
que efte feri. algum

dos o imitivos Carmelitas deftinados para companheiros dos

SaaradoTApoftolos: pottoque fem nos defvarmos daeftra-

K»q«l procedemos com os olhos fixos na verda-

de JoVe-ndemos dar a efta reiolucaô ma.s fe ,
que a

merecida pela conje&ura.

ifa

Jnno âe

Chrifto.

393-

Monges , que

entrarão em
Portngsl.

CAPITULO XVÍ.

De certos Monges ,
que vieraõ a efte Reyno no quarto fecuk.

afi8 r^E fofie do noITo intento acreditar tudo ,
o que

*

á cerca dos Carmelitas referem os Anthorcs

w de menos aceitação nefte feculo , fenao m-

numeraveiTos Conventos, os Bifpos, os Relig.ofos ,
e Re-K de noíía Ordem, que defde o tempo da pregação

dos Apoftolos fe poderiaô nomear em toda a Hefpanha, e
°

fonfequencia nefte Reyno de Portugal antes e
,

depois

£'feSES independente. Mas pofto«M
os Efcritores , que delles fazem memoria ,

deixamos de os

admite
°
põ que temos na Provincia infinitas coufas certas ,

eíò ofJ, que baftaô a encher os volumes da noffa H.fto-

rifíem neceffidade de nos facilitarmos a crer, o que nao
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fe pode averiguar. Só fallaremos aqui tranotoriamente na-
quelles fempre lembrados Monges, que no anno de Chrifto
de 393 entrarão neíte Reyno , e nelle fora6 menos conhe-
cidos pelos nomes, que pelas virtudes.

^ 289 Paliando por muitos lugares daLufitania, elege-
rão para o feu aílento

, hum chamado Canal. O Padre Fr. Ma-
noel Leal no feu Cbryfol Purificativo quer

, que pelo nomeado
Canal fe entenda o Mofteiro do Canédo ' no Bifpado do Por-
to. A ChronicaAgoftiniana, tendo por adivinhações todas as
conjeduras, que os outros Authores efcreveraõ a cerca de-
ita matéria

, períuade , que o Canal fica dentro do Arcebif-
pado de Braga

;
mas nao chega a diítinguir o lugar de íua

íituaçao : e por tanto fica fempre efte íitio ignorado , e a opi-
nião á cerca delle duvidofa.

290 A reíoluçaó
, que parece mais certa neíle cafo

,he a do exado indagador das antiguidades do noiíb Reyno'
Manoel Sevenm de Faria, Chantre da Sé de Évora : o qual
para livrar da indiferença , e duvida , em que viviao , os
que do referido lugar defejavao faber a melhor noticia, eí-
creveo ao Reverendo Padre Meílre Fr. LeaÔ de Santo Tho-
mas, da Sagrada Religia6 Benedidina, dizendo-lhe : Que o
Lana, .

.
be atnda hoje a Villa , em cuja jurisdicçaõ eftáVal

ét infante e o principal da Serra á'0/Ja 5 bem conhecida naFrovtma doAlem-tejo
, quatro léguas da Cidade de Évora.

291 Erao eíles Religiofos chamados Motives meros '

razão porque muitos Efcritores Regulares
, efpecialmente os

que veítem de preto , pertendem com todas as forças nume-
ralos entre os profeífores dos feus fantos Inftitutos/ Nao fal-
íamos aqui na Sagrada Religia6 do Patriarca S. Bento • por
que a/nda, que feus Filhos fe intituíaÕ vulgarmente neíle ReVno Monges negros, em diíferença de outros Monges

, que ufao
da cor branca

; com tudo 5 naÔ ignora6
, que o feu Santo Pa-

triarca nafcera muitos annos depois da vinda daquelles Mon-
ges ao Canal. Outros ha, que fem mais abono, que o das
conjecturas, nem mayor authoridade, que do aífeclo pro-pno, violentao a raza6, e contra ella veftem aos taes Mon-
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292 Também affirmaó muitos Efcritores , naó íó Do-

mefticos , mas eftranhos , como he Refpueta , e outros, que

os taes Monges negros foraô Carmelitas , do numero daqueí-

les ,
que desde mais antigo tempo refidiraó no interior da

Hefpanba ; e que querendo agora dilatar o Inftituto Mona-

ítico, entrarão pelas terras de Portugal, que lhe íaõ con-

tíguas. Bem reconheço , que nem o ferem Monges , nem o

chamarem-fe Negros impedia , que foíTem da noíTa Ordem.

Naó o ferem Monges , porque neíTe tempo ainda noíTa Re-

ligião naó havia paíTado para o governo dos Latinos , epor

confequencia , naô profelíava o Eftado da Mendicância , em

que hoje exifte. Perfevérava no Eftado Monacal, que teve firn

eo anno de 1096 , no qual o Patriarca Antioqueno Ayme-

rico deMalafayda , e depois o PatriarcaJeroíblymitano San-

to Alberto , por caufas taó notórias , como fe publicaó nas

Chronicas Geraes da meíma Ordem , difpuzeraó ,
que vanaf-

femos de Regularidade nefte accidente 3 pofto que com aug-

mento na perfeição, fegundo confta da Bulia de Benedióto

XII , que principia : Omnis natura &c.

293 Naõ o chamarem-fe Negros: porque a cor dos

Hábitos dos Carmelitas , ainda que fallando propriamente ,

he parda efeura , ou tendente a negro ; também nos he li-

cito veftirmos da cor totalmente negra , fegundo as Confti-

tuiçoes da Ordem , e a Bulia do Papa Xyfto IV , que princi-

pia Ad hoc Divina miftratio , &c. e neíTe tempo andava em

ufo nos Carmelitas do Fgypto a cor negra do Habito : pois

eferevendoo Patriarca JoãoJerofolymitano (Quadragefimo-

quarto daquella Igreja ) ofeuLivro da Inftituiçaó dos Mon-

ges pelos annos de 440 , que vem a fer 47 depois da entra-

da dos taes Monges em Portugal , aríirma : Que os Carme-

litas veftiaó Hábitos taó negros, como a tinta de efcreyer.

Mas ainda aííim ,
prefeindimos de femelhantes affeótaçóes ,

porque aqui tratamos íó dos Carmelitas , que por linha re-

aa procedem de Elias, Elifeo, e Henoch de Amathim, fe-

guindo a antiga, e Regular Obfervancia, na forma, que os

Summos Pontífices a approváraó , e confirmarão : e naó da-

quelles, cujos Santos Patriarcas tiveraó a Elias fó por exem-

plar dosfantos Inftitutos particulares , que efereveraó. Taes

forao S. Bafilio , e S. Martinho Turonenfe , que veftiraó os

pro-
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Villal, Ut fuf)fa

num. i 501. ufq^

profeflores de feus Inílitutos de cor totalmente negra. Del-
Jes pode fer, que folTem os taes Monges negros

h pois pelo
que refpeica aos Carmelitas puramente Obfervantes, e tam-
bem Reformados , he certo

, que fempre na capa tiverao a
cor branca por feu diítindivo.

• \9A Bem he verdade
>
que antes da entrada dos im- conve» tos da

pios Mahometanos naHefpanha, haviaÕ já muitos Conven- S&TS
tos de noíía Ordem

, e que depois de expulfos efles inimi-
Mouros-

gos, alguns fe reedificarão, e outros fobre feus meímos ali-
ceíles íe engiraÕ de novo. Tal foy o magnifico, que ainda
hoje a Kehgiao poílue na Cidade de Sevilha, o qual por di- <M'Seviite
ihnçaÓ de outro, e de hum nobre Collegio, que a Provi 1-
oa tem na ineíma Cidade, lhe chamaõaC*/* Grande. Ode
Toledo, fundado no feu arrabalde, pouco diílante do Tejo, ° *•*<***
em cujo Archivo fe guardao innegaveis monumentos períua-
li vos da fua prezada antiguidade : e afóm mais outros

, que
nomeaô graviífmos Efcritores, efpecialmente o noífo llluftrií"
íjmo Bifpo de Guadiz, D. Fr.Joa6 Feixoo de Villalobos, re-
ferindo-fe a muitos eílranhos, que também fe podem ver no
Venerável Padre Meftre Fr. JoaÓ Bautiíh Lezana. E como na-
queiles feculos a Lufitania era Provinda adjacente ás outras
daHefpanha

, pode fer, que deílas fe transferiíTem para Por-
tugal

, enelle fundaíTem Conventos os Carmelitas, poílo
que com a infelicidade de ferem depois confundidos no eítra
go commum da Igreja, até ficar fepultada na ruina de todos
a-iua melma memoria.

295 Mas como fazemos efpecial eftudo de evitar qual-
quer refoluçao em matérias

, que padecem fabidas incertezas
hque a averiguação das que aqui tocamos

, por conta dos Au'
tnores

,
que determinadamente as efcreveraõ : e nós dare-

mos principio a referir os illuítres progreíTos certos , e evi-
dentes defta Provinda. Individuaremos a entrada

, que os
noflos Rehgiofos fizerao neíteReyno, depois que a Chri-
Itandade, ajudada de forças fuperiores, facudio de fi o jugo
Mauritano

: que, pois, então as terras da Hefpanha por falta
de Miniftros do Euangelho na6 produziaÒ os faudaveis fru-
tos de íantidade, dos quaes em outro tempo forao fertiiif-
íimas; vierao os Carmelitas a radicar novamente em Portu-
gal, junto com a Fé deChriít.o,a efpecial devoção daMãy

Q 2 de

O fim a que
viera õ os Car-
trelitas ás Hei-

panhas.
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deDeos, como da mefma Senhora Filhos, feareyros da Igre-

ja , e da Ley de Chrifto diligentiííimos cultores.

2QÓ Entrarão na Lufitania como obreiros voluntários^

e naÓ aíTalariados ;
pois para melhor fervirem ao Divino

Pay de Famílias, nos dilatados campos da fua Igreja, pri-

meiro lhe haviao feito facriricio da própria liberdade. E co-

mo punhaô toda a razão no feu interefle no lucro, que ao

mefmo Senhor refultava das almas ,
que para elle faziaò pro-

duzir ;
merecerão , que ao feu inceífante trabalho refpondef-

fe o effeito da obfervancia da Ley de Deos , e o augmento

de noífa Religião.

297 Foraõ efpecialmente favorecidos do l^eo : por-

que fem embargo ,
que defpedidos dos affeclos terrenos def-

eftimaraÔ todas as poííiveis conveniências em ordem a fi; nao

******** permittio o Supremo Remunerador , que Teus merecimen-

dos (em icrvi-

JQS ficaíyem fa | tos de premio. Concedeo-lhes a graça de le-

rem taô aceitos , e amados nefte Paiz ,
que logo plantarão

nelle o noíToCarmelitanoInftituto. E como o meímo Deos

movia os ânimos dosfeus afeiçoados- para produzirem os ef-

feitos da liberalidade; de tal modo fe eftenderaò os ramos

do Sagrado Junipero myftico Eliano , que hoje por todos os

principaes dominios da Coroa Portugueza fe dilatao, e em

íoda a parte do Reyno confeguem os Religiofos do Carmo

univerfal, e manifeíla veneração.

Ánno de CAPITULO XVII.
I 121. Dos Carmelitas da antiga , e Regular Obfervancia , que com

certeza entrarão em Portugal, e na Villa de Moura

refiàirao até fe lhes fundar o Convento,

que de prefente exifte.

2o8 TF A' o governo da Ordem havia paífado dos

1 Prelados Gregos para os Latinos ,- quando os

i noífos Carmelitas fe tranfportaraó da Palefti-

Prindpio do JÊ Portugal. Teve efte governo princi-
Governo Lati-

•**' r o . . ^ j r» ~„',*rr<** pio no anno de n 21 , no qual, por direcção do Patiiarca

AntioquenoAymerico, foy celebrado o primeiro Capitulo

1
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Gerai, que a Religião fez no Carmelo com a formalida-
de, que anualmente fe pratica. Então expirou o ufo atjfigp
de fe chamarem os Prelados Locaes Abbades , e o Geral
Arcbipbtlax. O primeiro Superior

, que neíTa occafiaõ fe in-
titulou Prior Geral, foy o exemplariílimo Fr. Bertholdo Ma-
Ufayda, parente muito chegado do mefmo Patriarca. Nota-
velmente fe diftinguía entre os outros Religiofos

, por cau-
fa de fuás heróicas virtudes , pelas quaes veyo depois a me-
recer , que a Igreja lhe déíTe o culto de Santo. Era nacio-
nal doReyno de Erança

, filho da Cidade àzLimogcs, e da sumida.
primeira Nobreza delia, fegundo confia dos preclaros Af- ^ 6^^"
cendentesdo feullluftriífimoappellido, dos quaes Guido de
Malafayda feu pay foy legitimo fucceífor.

299 Efte famoío Cavalhero militou com grande no-
me, e mayor ventura nos Exércitos do Empetador Henri- g£^*é£
que, na Conquiíta dos Húngaros, contra o tyranno Aba,

%da
'

xntrufo no governo, por depofiçao de Pedro, Rey proprietário
daquella amotinada, e acéfala Monarquia. No tempo, que
mais influído andava nos eftrondos Marciaes, tevehuma re-
velação, na qual o Senhor lhe moftrou tudo, o que depois
no Monte Carmelo executou feu filho Bertholdo

, que tam-
bém á Tua imitação feguia o exercido das armas. Eíie Ber-
tholdo em gratidão do maravilhofo triunfo, que os Cacho-
hcos na Terra Santa alcançarão dos inimigos da Fé , deixou
a milícia

, e fez a Deos facnficio da liberdade , mediante a
profiíTaó Religiofa

, que em obfequio de MARíA SantiiTi-
ma celebrou no Carmelo , cumprindo defta maneira o vo-
to, que á meíma Virgem Senhora fizera antes da vitoria.

300 Movidos do feu exemplo, receberão o Habito
de noíla Ordem, no feu primeiro Solar , tantos Europêos,
que íe fez preafo traduzirfe do idioma Grego no Latino o
Livro»da InfirtuiçaÒ dos Monges, que o Patriarca Jerofolymi- *&«*<*
tanoJoaoXLJV efcrevera. E como o havia offerecido ao

daemLatiin

Abbade do mefmo Carmelo S.Capracio, para que aos Car-
melitas ferviíTe de Regra

; era conveniente, que a percebef-
fem todos

, os que a deviaò guardar. Efte grande beneficio
da tradução Jhes fez o Patriarca Aymerko , taò nororiamen- o*»ri««,Ay.

te empenhado nos feus augmentos, que por occafiaõ delles %5£XS
houve quem cahio no erro de Jhe chamar, noílo originário

Fundadorj

Voto , que S.

Bertholdo íatif-

fez.

pagador.
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Fundador; fendo, que da noíTa Ordem fó foy Reformador,

e Propagador : Reformador pela nova regularidade , e por

algumas differenças accidentaes, que nella introduzio ;
bem

que falvo fempre o eflencial , e o feu antigo nome : Pro-

pagador pelos muitos Conventos , que reedificou , e alguns

queerigio de novo, fazendo em veneração da Soberana Pro-

tedora da mefma Ordem, todas eftas avultadas obras com

grandeza igual á piedade, que tanto o facilitou para os dif-

pendios. ,. .'.. _

301 A efte primeiro Prior Geral fuecedeo na dignida-

de S. Brocardo , o qual , ainda que nafceo na Cidade deJe-

rufalem , eraó feus pays Latinos , do numero daquelles ,jque

da Europa fahiraô a conquiftar a Terra Santa, e ficarão na

Paleftina , onde os Francos viviaó dominantes. Foy eíla elei-

ção celebrada no anno den88, tempo, em que ainda no

Carmelo duravaô as inconfolaveis faudades do íeu Remfei-

tor, o Patriarca Aymerico, o qual no anno próximo havia

acabado a vida temporal com evidentes íinaes, de que paf-

íàra a gozar. as eternidades da Gloria, que na opinião dos

Fieis felicitou , e mereceo. Efte Santo Prelado , foy o que

poz em obfervancia a compendiofa Regra , que o noíTo Pa-

triarca Jerofolymitano Santo Alberto recopilou dos eícntos

do mefmo JoaÓXLlV : e vem a fer, a que em toda a Car-

melitana Família fe profefla : bem ,
que os obfervantes para

poderem fervir a Igreja nos minifterios, em que aduaímen-

te os oceupaó, tem nella mitigação em três Capítulos, que

difpenfou o Papa Eugénio IV; e os Reformados a guardao

em todo o feu primitivo rigor.

302 Por eleição feita no mefmo Carmelo no anno de

' 1225 entrou no Generalato da Ordem S. Cy rillo , natural da.

Cidade de Conftantinopla, famofo empório, e terminante

'

baliía da Europa ;
que na Província deThracia, fendo an-

tes hum venerado Santuário da Chriftandade , hoje a deplo-

ramos contaminada cabeça do foberbo Império Othomano.

Por eíTa caufa o noíTo Bemaventurado Cynllo ,
tomando da

Pátria o cognome , íe começou a chamar geralmente Conftan-

tfaofioUtano, diftinguindo-fe por efte modo do outro gran-

de Cyrillo , também Santo, que em memoria da Diocefi ,

onde exercitou as mrifdiccoes.de Patriarca noEgypto, fem-

pre

1
;

1
1 !
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pre fe lhe fez própria a cognominaçaó de Alexandrino.

303 No armo de 1229 por morte de S. Cyrillo Con-
ítantinopolitano

, fahio eleito Prior Geral o Beato Bertoldo,
fegundo do nome , e na Santidade da vida imitador do pri-
meiro. Era de naçaõ Lombardo, da ameniílima Província
da Itália , que nella eftá derramada porhuma, e outra par-
te do rio Po , do qual recebe o benefício da fua incompará-
vel fertilidade.

304 Foy feu fucceíTor o Venerável Alam , de nação
Britânico, por eleição celebrada noannode 1231. Suas vir-
tudes

, e fabedoria o fizeraõ merecedor defíe emprego, que
fendo naquelle tempo vitalício, o Servo deDeos o deu por
acabado antes de pagar o tributo á morte

; querendo neíla
heroicidade ínoítrar, que do governo naõ tivera nem am-
bição

, nem complacência. Por eíía razão renunciou a dig-
nidade achando-íe em Aylesfordia , Cidade de Inglaterra,
onde fe fez notório o merecimento , que adquirio no volun-
tário facrifkio de fe fogeitar a obedecer aos mefmos, a quem
podia mandar.

305 Celebrando-fe pois naquella Cidade o noíTo Ca-
pitulo

, depois que a Religião fe trasladou para a Europa,
foy eleito Prior Geral de toda a Ordem , o noílo effimabi-
liíTimo Prelado, Pay , e Protedor S: ShnaòStocb, nataral de
Cantia, Condado daquelles Domínios. Deu principio ao feu
governo

, como fuprema cabeça da Religião , no anno de
1245 : bem

> que já na Europa havia exercitado a oceupaçaõ
de CommiíTario Geral , por nomeação de S. Brocardo , feita
no anno de 1215, confirmada pelos feus íucceílbres, que
exjfí irão por efpaço de trinta annos , os quaes fe termina-
rão no dia

, em que o Venerável Aíano renunciou o Genera-
laro. Foy $. Simaô Sucb o IV Geral entre os Latinos , e de
todos os da Ordem , depois do noíToSantiífimo Fundador

, o
mais digno de eterna memoria , naò menos pela fua fubíime
Santidade

, que pelos extraordinários benefícios 3 que do Ceo,
e da Igreja alcançou para mayor gloria de Deos , e honra
máxima de noíTa Religião.

306 Fila, depois do governo. Latino, fe começou a di-
latar notavelmente na Europa. DaPaleflina, onde os Car-
melitas muito floreciaÔ 3 foraÕ depois fahindo na companhia

de
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de Reys 5 e de grandes Senhores ,

que os trouxera6 para feus

Eílados. No anno de 1
1 5 3 , o duodécimo do Generalato de

ditas pa- §. Beltholdo, paflàraô para Sicília , com Adelazia , RainhaJe-

rofolymicana : e nas Cidades de Palermo, e MiíTina fundarão

os antigos Conventos da Ordem , que alli exiftem , além dos

muitos, que depois fe edificarão, e hoje conflituem aquella

venerável Província.

307 No anno de 11 98 , depois da morte do Empera-

dor Henrique VI , vieraó os Carmelitas para Colónia Agrip-

pina, convidados pelo feu magnânimo Bemfeitor , e Padroei-

ro Bruno de Bonnerboff", o qual , aííim que voltou da Terra

Santa vítoriofo , logo lhes fundou o fumptuoíb Convento , .

que ainda períevéra ; fendo naquelles Eftados o primeiro en-

\ tre os muitos, e grandioíos, que pelo tempo a diante íe edi-

. ficarão.

308 No anno de 1212, fempre memorável pela in-

figne vitoria, que ElRey D. AíFonfo de Caftella maravilho-

famente alcançou dos Mouros ; embarcarão os Carmelitas pa-

para ingiater.
ra Inglaterra , em companhia delRey Ricardo, conduzidos

por alguns Illuítriífimos Cavalheros da meíma Nação
j
que

fe recolhiao da conquiíla da Terra Santa : e he refojuçaó

confiante, que os trouxeraõ para Aylesfordia, Alnevici , e

Nevvedenia, os Senhores Joaô de Vefci , Ricardo de Graye,

e Thomás de Albuger. Aconteceo efte tranfporte no anno

XXV do Generalato de S. Brocardo : e aífim, que naquel-

le Reyno foy obfervado o InítitutoCarmelitano , logo a So-

berana Mãy deDeosadmoeítou a S. SimaóStoch ,
para que

o abraçaíTe : e elle foy tao pontual em obedecer a efta Ce-

Jeftial infpiraçaó ,
que fem demora recebeo o Habito, e o

profeífou na Sagrada Religião , que á meíma Virgem Se-

nhora he dedicada , onde por novo titulo adquirio a gloriofa

denominação de feu Filho.

309 Da mefma Terra Santa , trouxe aos Carmelitas

comfigo para Pariz, Corte de França, o feu piiííimo Rey

S. Luíz: e nao íó lhes deu na meíma Corte lugar, e con-

tribuição para fundarem hum nobilifíimo Convento, que to-

mou debaixo de íuaReal protecção; mas também fe decla-

rou Propagador de noíTa Ordem , augmentando-a, e defen-

dendo-a em. todas as occafioes competentes 3 como verda-

deiro

Para França.

.
;:. :J
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deiro Filho delia

, pelo fagrado Efcapulario, que devotamen-
te veftío, aílim que em França fe publicou o beneficio, que
nelle nos conferio a May de Deos , e as infinitas Indulgên-
cias , que lhe ajuntou o Vigário de Chrifto. Vieraõ os Car-
melitas com o Santo Rey para França, no anno de i 234,
que foy o quarto do Generalato do Venerável Alano.

310 Dilatando-fe defla maneira por toda a Europa os
noílbs Religioíos , também comílgo os trouxeraõ para Por-
tugal os liluítres Cavalleiros de S. Joaôjerofolymitano

, que
a reípcito da Ilha de Malta, onde confervaô fua reíídencia SSmSSS!
capital, fe chamaõ actualmente Maltez.es. Fallando agora
do motivo particular, que tiveraõ para eíTa refoluçao , de
nenhum modo feguimos o parecer daquelles

, que vencidos
mais do amor próprio , que da jufliça , deixaó a eflrada direi- °?™*f> regei»

ta, e clara , por leguir os efcuros rodêos das conjeduras, das
tada "

quaes nos íeguintes efcritos nos defviaremos. Dizem, pois,
que a occafiaó deite benefício fora a muita familiaridade

,

ou confraternidade, que os Cavalleiros confervavaõ com os
noíTos Religioíos de Jerufalem , em gratidão de íer aquella
Ordem inítituída pelo noíTo Irmão da vida activa Fr. Gerar- &. JM.d.pÊ>
do, Procurador que então era das Religiofas Carmelitas da

r£ Pa,

f'^mefma Santa Cidade. E ainda
, que muitos Efcrirores eílra- chnnk.MÒnà

:

nhos, e deboa aceitação, fallando da mefma Ordem Miii- Pr«J^£
tar , affirmaó , que com eífeito Fr. Gerardo Carmelita a fun-
dara ; como naõ coníia, que os feus profeífores, por occa-
íiaó de femelhante reconhecimento dilataíTem nofía Famí-
lia por outros Dominios de fua jurisdicçao, nem ha indicio
algum perfuaíivo deífa antiga Confraternidade, parece, que
mo devemos particularizar femelhante motivo: fendo, que
foy quaíi commum o que na Paleftina occorreo para a noífa
propagação.

311 O que neíta matéria encontramos , he : que como
por aquelíes annos o governo da noíTa Ordem era admini-
ftrado pelos Prelados Latinos , e nos Conventos da Terra
Santa muitos Europêos, ou por efpecial vocação , ou por ca-
íualidade, recebiaõ o noílb Habito ; acontecia, que depois de
profeíTos

, quando achavaó peífoas pias com poííibiiidade pa-
ra os favorecer, naò perdiaó occaíiaó de íe reftituirem ás
fuás Pátrias, com a noticia do Inftituto, queprocuravaódi-

*V latar.

Motivo queoá-
correo para a

vinda dosCar«
irieliias.
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latar. E como no meímo rempo os Reys, e alguns Senho-

res de diflinçao, affeiçoados á noífa Regular Obfervancia, nos

trouxeraò em lua companhia para fervirmos a Igreja , e utiii-

farmos aos Fieis, nos feus Eftados ; também os Cavalleiros

Jerofolymicanos , depois que nefte Reyno tiveraó terras pró-

prias , íe eftimularaó a feguir o meímo exemplo.

312 NaÒ temos certeza do anno, em que os Carme-
Tempoemque

Jitas entrarão com os taes Militares em Portugal. Deites fa-

PMwga°L
em

bemos (conforme a opinião mais commua
)
que foraô aqui

admittidos no tempo, que cingia a Coroa Portugueza o Se-

reniííimo Rey D. Affonfo Henriques , e os Carmelitas pouco

depois , quando governava ElRey D. Sancho I ; porém eftes

naó fundarão Convento , e fó vieraó por focios dos Caval-

leiros , com o minifterio de Miííionarios Apoftolicos , e feus

coadjutores no Efpiritual. Antes do anno de 1250, quando

dominava ElRey D. Sancho II , então chegarão da Faleftina

os Religiofos 3 que derao principio ao eftabeleciruento de

noíTa Ordem em Portugal. Dous eraô Portuguezes, como no

feguinte Capitulo diremos: os quaes fendo recebidos, e bem

aceitos do Soberano ,
paíTáraó com os feus Bem leitores ás

terras , de que eftes tinhaó a poífe , huma das quaes era

Mourão , onde com total juril dicção D. Gonçalo Egas, Prior

da Ordem, havia fundado Caftello no anno de 1226 : ate

que parando em Moura , nefta Villa , aiím que os Cavallei-

ros Jerofolymitanos tiverao domínio , logo os Carmelitas vi-

rão levantado hum nobre Convento
,
que he o antigo ber-

ço do noflb Mari-Eliano lnftituto , nos limites , e Conqui-

ftas defta Monarquia.

CHRONI-
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nos Reynos de Portugal , Algarves , e feusDomimos.

313

n PARTE II.
Do noíTo famofo Convento de Moura

, primeiro deíla
Provinda.

CAPITULO I.
Da-fe breve noticia da Filia de Moura, Mojlra-fe a verdade í cerca

dos Fundadores , e dos Reíigiofos
, primeiros habitadores

do noffo Convento.

Ust o parece, que da nobre Vil- N«td. da va-
Ja delVíoura individuemos algu-

ladcMoura«

mas noticias , por fer o antigo fo-
lar da noíía Religião neíte Rey-
no. Acha-fe efía Villa íltuada na
Província do Alem-tejo, em altu-
ra de trinta e cinco gráos e meyo

de íono-ín^ r>
PT °,

pÓ, ° Arãko '
e em àézde Jong,tud Perence ao Arcebifpado de Évora , e eflána Comarca de Beja

? Cidade da cjual difta íete léguas da
**• 2 parte



<

M

ati- .

1«.

1

i <&v

:

Sens differen-

scs nomes»

Donde lhe ve-

yo o nome de

iWaura.

Seus conquifta-

doics.

Doada aos C?.«

valleiros de S.

Joaó.

Incorporada na

Coroa de Por-

tugai.

Cor- Man. das

Terf. tr. 4 cap.

7. fW. t86.

K Re»- Eluc.ro

fal.146.Elitc.z7

foi. 107.
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parte do Nafcente. Teve em diverfos tempos difterentes

nomes. Chamou-fe Nova Âruncia , Autaciunu , Artanta ,

Arruciata , e Arouce. Entende-fe , que léus Fundadores

foraõ os Thebanos , companheiros de Hercules. Toda a V íl-

ia eftá derramada por huma alegre , e viftofa planície, com-

prehendida de alguns ribeiros, que vaõ defaguar ao Gua-

diana, huma légua para o Poente. Conta de prefente, com

pouca diíferença, 2800 vifnbos, entre os quaes ha caías

grandes, e familias nobres. He cercada de fortes muros,

e tem foberbo Caftello ornado com fermofas torres: Obra

delRey D.Diniz, que a eíla Villa deu os mefmos foros

da Cidade de Évora.

314 Deíla grande povoação foy AlcaideíTa Saiu-

quia^ filha de Buaçom, Senhor de muitas terras do Alem-

tejo ; a qual por ler Moura deu a eira Villa o rxme, que

íem mudança ficou até o prefente perpetuado. Dizem al-

guns Efcritores, que os primeiros, que a conquiílaraõ, fo-

rao D. Álvaro , e D. Fedro Rodrigues \ no tempo do Sere-

niffimo Rey D. A fíonfo Henriques : outros affirmao , que

ó mefmo Mor arca a tirara do poder dos Infiéis. Paífa-

dos a'guns annos tornou ao dominio dos Momos : mas fen-

do refhurada, logo íe fez deíia doação aos Cavalleiros Jero-

folymitaoos de S.Joao, para que a defendeflem como patri-

mónio próprio. Alguma variedade ha a cerca do anno, em
que tomarão poííe : mas ninguém duvida, que delia tive-

rao o dominio, e os exercícios do governo. Dêftes Caval-

leiros paíTou para o poder delRey de CaíTella D. Affonío

Sábio ,
por troca ,

que com elles fez , tendo apprôvaçaõ

do Grão Meítre deRhodes, mediante a qual celebrarão eíle

contrato no anno de 1271. O mefmo Rey a deu depois

com outras terras á fua filha , a Senhora Dona Brites, por

huma Carta feita em Sevilha aos 4 de Março de 1^83. No
anno de 1295 ElRey D.Diniz, filho da mefma Rainha ,

tomou poííe deita Villa , e até o prefente fempre fe coníer-

vou na obediência da Coroa Portugueza.

315 Alguns Efcritores Caítelhanos, efpecialmente

o

Padre Meítre Fr. Diogo Coria Maldonado , e Fr. Manoel

Romão, afirmarão, que também fora Senhor da Villa de

Moura o Infante D. AfTonfo de la Cerda , legitimo herdei-

ro

T
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ro da Coroa de Caftella , como primogénito deíRey D. Af-
fonfo o Sábio. Porque ainda que o Infante naõ chegou
a reynar, por fe haver introduzido no governo íeu tio

D.Sancho
; efte lhe deu varias terras, para que cedeífe do

direito k Monarquia j entre as quaes , dizem
, que paliara

para o leu Dominio a Villa de Moura em Portugal , e que
nella fundara o noíTo Convento em defempenho da fum*
ma devoção, que profeífava a noífa Mãy Santiílima , e Se-
nhora do Carmo, a quem havia ja dedicado outros dons Con-
ventos, humemRaquena no Reyno de Caílella-nova , ou-
tro em Gibraleaô , Villa de Andaluzia. Pelo que refpeita a
eíies dous últimos Edifícios, nao he do noílb aíTumpto ave-
riguar a verdadeira noticia de fua fundação : mas pelo que
pertence ao noíTo Convento de Moura , precifamente de-
vemos dar a conhecer, que nao ha fundamento algum
para fe dizer coufa tao alheya da verdade , a qual he no-
tória a todos, os que dos fucce/Tos daquelíe Infante tem co-
nhecimento : de forte, que fó poderá acreditar aos allega-

dosEfcriuores
, quem for capaz de fazer confiança em hu-

ma refoluçaó fem prova , que fe defabona até peia incon-
ítancia da íua mefma tradição.

316 Para que os Leitores conheçao , que o Infante
D. Affonfo nem tivera dominio em Moura , nem funda.
ra o Convento, que ainda poffuimos nefta Vilía , he neceí-
fario referirmos a biftoria feguinte. No anno de 1252 cin-

gio a Coroa dos Reynos de Caftella , e Leaõ D. ArTonío o
Sábio : e defpofando-fe com a Rainha Dona Violante , filha

deíRey D.Jayme í. de Aragão , teve no anno de 1254 hum
filho primogénito, que foy D. Fernando, com o cognome
de la Cerda, e depois outro, que fe chamou D. Sancho.
Logo que D. Fernando de la Cerda teve idade competente,
contrahio matrimonio com a Infante Dona Branca, filha de
S. Luiz Rey de França , e celebrarão as vodas no anno de
1269. Deita Senhora teve dous filhos, o primogénito D.
AtTonfo de Ia Cerda (no qual acima falíamos) e D.Fernan-
do. Por morte do Fmperador Guilbelmo, pertendeo FIRey
D. AtTonfo o Sábio íuccederlhe no throno

; e para bem Peneira de

defta pertençaó lhe foy precifo aufentarfe deCafiella para £ f
ffoníoSa"

França: o que fe executou com efíeijo, deixando por Go-
vernador

H'ficffa dn Tn-

famc D.Affon*
lo de la Cerda.
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O Infante D,

Affonto prezo,

134 C/irónica dos Carmelitas
vernador do Reyno de Caftella , feu filho primogénito D*

MoncdeDom Fernando de la Cerda; o qual , depois de exercitar o em-.
remando.

prego , acabou a vida no anno de 1275.

317 Ficou immediato herdeiro da Monarquia D.Af-

fonío de la Cerda. Porém como eftava em idade pueril ,

d. Sancho in- valco-fe defte pretexto o Infante D.Sancho, feu tio, e fe

go° cmo.°

n
° meteo de pofle do Reyno com tal induílria , que nao fó

adquirio as vontades dos vaífallos , para lhe darem obediên-

cia ; mas acabou com feu pay D. ArTonfo o Sábio , na volta

de França
,
que o rlzelfe jurar herdeiro dos feus Eftados.

Aífim o confeguio no anno de 1276 nas Cortes de Segóvia,

fem haver quem fe oppuzefíe por parte de D. Affonío , gra-

vemente prejudicado na fua juftiça. FaíTou a mais a tyran-

nia : porque tendo já o Infante idade para fentir o íeu dam-

no 3 EIRey de Aragão D. Pedro, irmão de Dona Violante,

avó do pertendente, o prendeo junto com D. Fernando, feu

irmão, no Caftello deXatifa , donde o libertou o Rey fuc-

ceífor D. ArTonfo, no anno de 1288. No de 1304, de-

pois que o Infante havia padecido infinitos trabalhos, quan-

do já em Caftella, e LeaÕ reynava D. Fernando IV, vieraó

a concerto efte Monarca exiftente , e aquelle Infante , no-

meando-feJuizes árbitros para a compofiçaõ da caufa, e eftes

forao os dous Reys D. Diniz de Portugal , e D. Jayme II

de Aragaô.

318 Depois de bem ponderadas as circumítancias de
taó importante matéria, fe refolveo, que D. ÁfFonfo nao

fe intitulaíTe dalli em diante Rey, nem ufaíle das Armas
Reaes na forma

,
que até aquelle tempo fizera ; e que EI-

Rey D. Fernando lhe âéíTe terras , que logo fe nomearão,

e rendas proporcionadas para o Infante fe tratar conforme
a qualidade de fua peífoa. Porém nao eftando D. ArTonfo

pela fentença , nao aceitou logo as terras
, que EIRey D.

Fernando lhe prometteo na publica doação , que fez. Re-
tirando-fe para França, e vendo que o feu negocio era

impoffivel de vencer , tomou a refoluçao de aceitar as ter-

ras , e rendas, que lhe forao julgadas pela fentença. E por-

que talvez EIRey de Caftella eíraría então de outro acor-

do , aconteceo, que no anno de 13 16 tendo oPapaJoaó
XXII creado Arcebifpo de Compoftella a D. Fr.Berenguer,

na

Solto , e ajun-

tado com Dom
Fernando Rey
de Caftella.

Re(cluçaõ,cjue

tomou.



Tomo I. Parte II. i ,
5

ria Cidade de Lea6 de França, onde o mefmo Papa reíidia, fe
declarou efteArcebifpo nas Cortes de Valhadolid em ,* IQ
Procurador do Infante

, para o meter na poíTe dos bens , e
terras

,
que lhe forao applicados : e ainda

, que para eíTe
erreito ameaçou com Cenfuras aos que lhe repngnavaó, con-
forme a commiílao do Summo Pontífice, nada íe confeeuio-
porque os oppoílos fizeraÓ varias reprefentaçÓes a Sua San-
tidade

,
moítrando

, que nao eftavaÓ obrigados á execução
da lentença

, porque primeiro havia o Infante faltado ás luas
condições.

\x 3
\9 j ^áo

f
os quatorze

, ou quinze annos, que D.
Affonfo de la Cerda fe demorou em França, onde recebeo
por efpofa a Senhora Dona Mafalda, da primeira qualidade
doReyno; voltou aCaítella no anno de 1330, ou de n«No tempo que EIRey D. Affonfo o XI (que entaõ dominava)
ieguia jornada de Badajoz para a Corte , lhe fahio ao encon-
tro na ViIIa[de Burguilhos, elhe beijou a mão , renuncian-
do em publico toda a pertençao , que tivera á Coroa de Ca-
itella; e deixando a EIRey, por merecimento deita acça6,
de tal maneira obrigado a que logo lhe fez mercê de ren-
das

, e terras para confervar com grandeza a authoridade
do íeuReal nafcimento. Defde efte dia ficou reftituído á
iua Pátria, e nella refpeitado

, fazendo a Deos muitos íer-
viços e a noíla Religião dentro em Caftella efpecialirti-
mos avores

: porque he averiguado
, que veílio o noíTo

logrado Efcapulano
, e com elle foy fepultado no Convento

de Cjibraleao, que com piedade Religiofa erigio para ha-
bitação noífa, e feu jazigo.

320 Fazendo agora reflexão neífes fucceíTos
, con-

fia com toda a clareza, que o Infante D. Affonfo ( como
acima diíTemos ) nem teve dominio em Moura , nem fun
dou o noíTo Convento deíta Villa. NaÕ teve dominio emMoura

: porque no tempo, em que EIRey D. Affonfo XI
Jna poderia dar, junto com as outras Villas

, que lhe conce
deono dito anno de 1331, havia mais de 3.5 annos, que
efta pertencia a Coroa de Portugal ; e nao occorreo moti-
vo algum

, para que efte Reyno a defannexaffe de fi , a fim
de lhe fer a elle doada. E ainda , que fe recorra ao tem-
po, em que a fentença foy proferida 3 a faber, no anno

de

Diligencias por
patredeD. Aí«
íoah.

D. Affonfo ca-

iado em Fran-
ça.

Reconciliado
com oRcy de
Caítella,

Morto , e fe<

pultadocm Gi-
braleaê.

Naõ teve do-
minio na Vil-
la de Moura.
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Os Cavaleiros

MaUezes Fun-

dadores do di-

k> Convento.
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de no 4; hefem duvida, que noCompromiffo delRey

D Fernando IV naõ fe acha entre outras Villas ,
nomeada

a de Moura , a qual havia entaõ nove annos ,
que porl^ai-

ta defte Monarca, feita em 20 de Outubro de ia 9 5, to-

ra entregue, e quafi reftkuida ao Seremffimo Rey D.Di-

mZ
"

aai He também evidemiffimo , que o InfanreD.Af-

fonfo nao fundou o noflb Convento ;
porque temos por

fero, que efte fe começou a edificar P°"e° depoisdoan-

no de.^quandoem Portugal reynava ElRey D Affon

fo IH e
5
antes de íer nafcido D. Fernando de la Cerda, p y

daquelle Infante: de iorte ,
que muitos annos antes, que

D Affonfo XI lhe concedelfe em Caftella as terras, que

com effeito poíluio ;
e a.nda antes de fazer o primeiro ajufte

com D. Fernando IV, haviaõ jà Rehgiofos profeffos do Con-

vento de Moura, que nefte Reyno eraõ conhecidos pelas

virtudes, letras, e dignidades. Bafta fazermos memoria do

SlSfc D. Fr.Vafco Martins de Alve os, (do qual

adiante fatiaremos) que pelo Papa Bonifácio VIII foy pio-

movido ao Bifpado da Guarda , no pnncp.o do anuo de

riois e he crivei ,
que nefta dignidade entraria , nao im-

mediatamente, que foy profelfo , mas depo.s de ter dado

a conhecer o feu talento na Rehgiao

, 72 Averiguada a verdade , achamos ,
que os Hin-

d.dores defte Convento , foraÓ os Cavalle.ros de S.João

Terorolvmit.no , chamados adualmente Maltezes ,
os qu.es

com piedade, e zelo deraô gloriofo principio a efte Sagra-

do Fdificio, pouco depois do «tino de i«i. Atfm ote-

íHficaÕ os Padres Meftres Fr. Jo.ÕBamiftaLezana Fr Da-

niel da Virgem Maria , o Reverendo Chantre da Se de Évo-

ra ManoeíSeverim de Faria, e outros mfignes Efcritores.

Porém o que mais abona efta verdade, he o monumento

antiqúiffimO, que daremos depois a ler , e também a cohe-

r ncia dos progrelTos da nolTa Ordem em Portugal com

aquelles tempos , nos quaes começarão logo a florecer mm-

tosRelifflofos memoráveis, Filhos do mefmo Convento.

Para a nova fundação, elegerão os illnftresC.v.lle.ros hum

proporcionado fitio, onde havia huma devota Ermida ,
que

variou de figura, depois que ampliada ,
veyo a merecer

.
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pela magnificência, a denominação do Templo.

323 Ainda nos Edifícios antigos do Convento ha de
prefente muitas Cruzes de Malta , que publicaÕ a realidade

em ordem aos Fundadores. Algumas faó lavradas na pedra,

como huma do pórtico, queda entrada ao Capitulo; ou-
tra debaixo do dormitório antigo, no te&o da mefma ca-

fa , que ferve de Aula : e fem duvida feriaó eftes íinaes im-
próprios em Convento de Carmelitas , fe delles nao ufaí-

fem os Militares
, que o edificarão.

324 Dos primeiros Religiofos , que viverão no Con-
vento , íó dous nos deixarão a memoria dos feus nomes.
Ambos eraó Portuguezes , e fem duvida os mefmos , que
da Paleftina fe tranlportaraó para efteReyno, com o em-
prego de Miífionanos , e de Coadjutores dos Cavalleiros

no efpiritual. Hum fe chamava Fr. Jofeph Britiade, e era

o Prelado dos mais , com o titulo de Prefidente , que fe

confervou em quanto a noíTa Carmelitana Família nao avul-

tou de forte
, que o novo Convento fe pudeííe conftituir

Priorado. O outro ReJigiofo Portuguez era Fr.J aques Tho-
másCaliabra, iníigne Pregador ; o qual na primeira Fefta

da nova igreja
(
que fe julga fer a de fua dedicação ) fez

hum Sermão tao admirável, que ainda delle fe coníervaó

algumas firmes noticias. O P.Fr. Jofeph Bitriade, como Su-
perior , foy o que na mefma Fefta cantou a MiíTa : e ambos
defde aquelle temoo eftabeleceraò em Moura a Regular Ob-
fervancia de nof CarrnelitanoInfiituto,em tal forma, que
com felicidade cru eo ., e ainda dura com augmento.

325 Osllluftres Fundadores deixarão efte Conven-
to utilizado de fufficiente património : porem foy diminu-
to a refpeito daquelle

,
que depois recebeo por mercê dos

Príncipes , e beneficio dos Fieis. Veyo com effeito o Con-
vento a fer tao celebrado , que he hum dos memoráveis
doReyno. Teve a univerfal denominação de Seminário
de virtudes, e letras, por caufa dos graviílimos talentos,

e Santos Varões, que delle fahiao a eníinar em Univeríi-

dades , e a preíidir em Diocefis, dentro, e fora de Portugal

Tao notória era a perfeição da vida dos Conventuaes, que
muitos fogeitos opulentos, e alguns de conhecida nobre-
za attrahidos da fuave fragrância das praticadas virtudes, re-

S nun-

Cruzes de Mal-
ta.

Dous Religio*

(os Portugue-

zes.

Património do

Convento.
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nunciavao o fecu'o , e faziao a Deos facrificio da própria

liberdade naquelles venerados Clauflros, que infundiaõ de-

voção , e publicavaõ Reforma. Com os íubíidios dos mef-

mos profeííos , e com efmolas dos affeiçoados crefeerao

pelo tempo adiante as rendas do Convento de tal modo,

que íuítentou huma Família numerofa. Só de trigo reco-

lhia tantos alqueires, como tem de horas o anno, que vem
a ajuftar o computo certo de 146 movos: e affirmaó os

Práticos, que para efta grande colheita bailaria, que a Com-
munidade por íua conta lavraííe as Herdades da Barrada,

as mais pingues entre outras de menos lote, que eftaÕ per-

didas.

326 Os Conventuaes excediaó o numero de feííen-

ta , e temos por certo
,
que nos primeiros feculosfoy efte

Convento immediato ao nollb Reverendiílimo Padre Ge-*

ral , que confirmava o Prior , eleito pela Communidade ,

conforme o ufo antigo da Religião, expreíTado no Capitu-

lo primeiro da noíla Regra. E para que os Religiofos nas

fuás cauías tiveíTem recurfo mais proxnpto , havia naquelle

Convento hum Vigário Geral
,
que o mefmo Reverendif-

(imo nomeava. No tempo, em que fe fundou efte Real Con-
vento de Lisboa, exercitava aqnelk emprego o nolío fa-

mofo Doutor Fr.Aflonío de Alfama, E quando o Venerável

D. Nuno Alvares Pereyi a trasladou de Moura para o Car-

mo de Lisboa os primeiros Religiofos
,
que o habitarão ,

fem embargo de ferem muitos os que vierao , como em
leu lugar diremos 5 ainda naquelle Convento ficarão quaren-

ta e dous profeflbs de Coro , além dos Irmãos Leigos , No-
viços , e Serventes.

327 Tudo confta do monumento antiquiííimo, que já
o^que fica di-

jn íínuámos, extrahido do noíTo Cartório, o qual exami-
do fe veyo a conhecer, que era Carta de hum Religiofo

( ao noíTo paracer Andaluz) eferita do mefmo Convento de
Moura , em 20 deJunho de 142 r. Chamava-fe Fr. Rodri-
go de Aya : e das fuás expreíTóes fe infere fer homem te-

mente a Deos , o que muito conduz para a verdade da no-
ticia. No fim defte volume daremos a ler a própria Car-
ta , copiada do feu original , com itoda a antiguidade de vo-
cábulos , e diminuição de letras, que contém. Agora ío

fare*

Donde confta
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faremos memoria do que nella concorre para o noíTo in-
tento 5 exprimindo a fua intelligencia neíta fubítancia.

328 Depois de alguns períodos políticos , faílando
ao noílo intento ., diz : „ Que feita a diligencia

, quefelhe
„ encarregara , achou , naõ íó por tradição confiante na ter-
;,ra, mas também por hum manufcrito, que vio de hum
„Cavalhero de muita idade, e de muita honra, a noti-
„cia feguinte: Que aquelle Convento fora da jurifdicçaé

„ dos Militares de S. Joaõjerofolymitano , edificado á cu-

„ fta delles desde o anno do Senhor de 1250 para diante:

„ Que o motivo deita fundação, fora a eítreita amifade, que
j, confervavaó com os noíTos Religioíos , os quaesdaSan-
„ ta Cidade vieraõ em fua companhia por Miflionarios , e
„ feus Padres Efpirituaes : e poíto, que gaitarão muitos an-
í? nos na fabrica do Convento, por falta de dinheiro, que
„ todo era neceíTario para a guerra, que traziaó na frontei-

ra; nem por iíTo os Religiofos viviaõ defaccommodados,
j5 porque os Militares lhes davao morada nas fuás próprias

„ habitações. Dos taes Carmelitas, profegue, quehame-
3 , moria de ferem Portuguezes, fó dous : hum , que era íu-

„ perior aos mais, chamado Fr. Jofeph Bitriade, foy o que
„ cantou a Miífa na primeira Feita , que celebrarão da no-
„ va Igreja : outro , que pregou na mefma Feita , era Fr.Ja-
„ quês Thomás Caliabra. Diz mais : Que no feu tempo vi-

„ viao no mefmo Convento quarenta e dous Religiofos de
„ Coro; e que o numero delles fe achava diminuído, por-

„ que muitos vieraõ para o Carmo de Lisboa
, que o Se-

„ nhor Condefíavel eítava fundando com muita grandeza
;

,, e fe entendia fer o dito Convento para Religiofos Car-
„ melítas , porque eraó os que nelle moravaô ; fem em-
bargo, que lhe naò adminiítravao a rendas

, por correr

„ a fua manutenção por conta do mefmo Senhor Condeíta-
„vel. Diz finalmente: Que o Doutor Fr. AíFonfo , os Pa-
„ dres Ayres, Rodrigues, e outros grandes fogeitos vieraõ

„ para Lisboa, por chamado do mefmo Santo Condeftavel,

Subftancia do
Monumenro»
quevay nofim
do volume,,

O Condefiavel

35 que os quizeranacionaes, pelo amor, qne lhes tinha af- f? 6s fedi*

J

1*'*

Í
l ' « Coroa , corna

im na guerra, como na paz : e que em Moura dentro do C0Kfi* da fua

„feu Convento florecia notavelmente a virtude , a cuja S&SÍ5!
„ fragrância muitos Senhores de terras diítantes concorriaó

S 2
3,arece-

5- §-3-
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„a receber o noílb Habito
, que alli o veftiaõ peíloas de

„ qualificada Nobreza , &c.

CAPITULO II.

Do motivo , <?we occorreo para fe fundar o Convento naquel-

le fitio y
onde já havia huma Ermida , da qual

Je dá noticia.

Ermida de N;
Senhora da Luz

329

A Imagem da

Virgem Senho-

ra foy efeondi-

da.

Avia naquella Villa huma decente Er-

mida , com o titulo de NoíTa Senhora da

_ Luz, tomado de huma Sagrada Imagem

da May deDeos, obrada de primorofa efeultura, que pre-

fidia no Altar mayor. Por cauia da muita antiguidade da Er-

mida fe ignora o principio , e o tempo da íua fundação :

mas (abemos, que antes da entrada dos Sedarios do fal-

ío Profeta Mafoma ,
jáexiftia, e era frequentada do povo,

que por occaíiaô de oíferecer votos, e repetir fupplicasna

prefença da Virgem Senhora , concorria devoto^ e volta-

va milagrofamente favorecido nas fuás pertençÕes.

330 Quando aquelles inimigos com armas triunfan-

tes entrarão a dominar eíla Villa , lembrados os Fieis do

muito, que a taõ Santa Imagem eraó devedores, cuidarão

no melhor meyo de evitar ,
que o feu reípeito foífe pro-

fanado. Em hum poço ,
que ficava pouco diftante da Ermi-

da , immediato á eftrada ,
que corre para a Villa da Vidi-

gueira (o qual por alta providencia do Senhor, eítava nefta

occaíiaô fem agua) depoíitaraó com a poífivel cautella, naõ

Também íccí- fó a Santa Imagem , mas também hum fino de particular

condeohumfw
e fl.jmaçaõ ,

que á mefma Rainha dos Ceos era dedicado.

Ficou taõ recatadamente efeondido efte importantiííi mo the-

íòuro,que livre da impiedade Mauritana fe coníervou fem-

pre íntaéto : até que efeurecidas as Luas Africanas , chegou

a felicehora, em que a inextingivel luz da Fé prevaleceo

contra os facrilegos profelfores do reprovado Alcorão; os

quaes precipitadamente fugirão , taô injuriados como tími-

dos da mortífera impreífaõ do feu teribeliífimo ecclypfe.

331 AíTim

>mu
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Prodígio com
^e a Santa

J.™agem , e o
fino apparecc.

raõ.

Mufíca que íe

ouúo.

331 Afílm que a Viila fe reftituío á fua antiga li-

berdade, logo ie purificarão as Igrejas, e mais caías con-
lagradas a Deos. Querendo entaÕ íuaMãy Santiílima, que
naquella Ermida íe veneraífe a fua meíma Imagem

, permit-
tio

, que por meyo de hum grande milagre fe manifeíbf-
fe a verdade do iucceílo já efquecido , o qual aconteceo
da maneira feguinte. PaíTando ao romper do dia por aquel-
Je lugar hum virtuoío homem , ouvio entre admirado , e
alegre, huma fuaviííima confonnacia de vozes, que de baixo
da terra formavaõ coro de muíica bem ajudada ; e era taó
.íupenor a todas as que até a occafiaÓ prefente ouvira

, que
lhe arrebatou os fentidos, e o deixou extático. Depois de
íe recobrar do acordo perdido no primeiro fufto , entrando
em íi

,
e applicando. mais o ouvido , conheceo, que naô era

eíteito da fantalia , mas realidade pura o que percebia. Cer-
tificado da novidade , deixou o caminho , que feguia : e
tendo por mais importante efte negocio , largou o que* o
moveo para a jornada

, e foy referir a maravilha a quem
pudeífe ou interpretar, ou defeubrir o myílerio.

332 Bufcou na Villa ao Bifpo Diocefano , que neí- Co!Knrf°. <3«e

la cafualmente fe achava
j e na fua prefença depoz com fi- M

y
u£l

UÊar<k

dehdade tudo o que ouvira, proteítando perante fidedig-
nas teftimunhas a realidade do cafo , no qual muito fe ha-
via confirmado antes de expofto. O Venerável Bifpo fian-
do da virtude do fogeito , e muito mais da Omnipotência
Divina, a certeza da maravilha, veyo com hum numerofo
concurfo ao fitio finalado, e com efTeito ouvio claramente
de baixo da terra as vozes do Ceo, que retumbavao nos
ouvidos dos circumftantes fobre maneira admirados de taó
gratas melodias: e como já naò duvidava haver naquelle
lugar algum prodígio occuko , cuidou em fazei lo a todos
patente para confolaçaÓ dos Fieis , que fantamente ambi-
ciofos jde novos aífumptos para os louvores de Deos , con-
tendiaõ entre fi no modo de fe averiguar a caufa de taó
maravilhofo efTeito.

333 Mandou o Bifpo cavar a terra naquelle lugar, e
logo em pouca altura

, fe defcobrio o faerado Thefouro Inverçaó da

que o poço recatava. Defle fe extrahio juntamente com ^T"
a Soberana Imagem da Virgem Senhora da Luz , o fino, que

lhe
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lhe fizera fociedade : o que vifto pelos circumftantes ,

em todos fe augmentou a devoção : de forte
,
que com

porfia trabalhavaÓ por merecerem a primazia nos obfe-

quios devidos á May de Deos. Efte Senhor ,
que muito

ie gloriava na affe&uofa congratulação do íeu Povo, em

remuneração da fineza, com que a lua May Santiílima fer-

via , fez que no lugar , donde fahia aquelle Sacro depoíi-

to , rebentaíTe huma fonte de agua medicinal com faluti-

fera qualidade para remediar todo o género de enfermi-

dades : o que le comprovou com as continuas maravilas,

que ainda hoje obra o mefmo Senhor, mediante aquelle li"

quido , e nunca fallivel inftrumento. •

334 A meíma providencia Divina adminiftrou indí-

cios baftantes para fe vir no conhecimento da Sagrada Ima-

gem , e também o motivo ,
que occorreo para fer efcon-

dida : porque o mefmo foy fer extrahida do poço
,
que re-

fuícítar a noticia da cauteloía diligencia, com que a pie-

dade Catholica procedeo na invaíaó dos JVí ouros. Ao pre-

gão da Fama (que naõ ceifou de publicar taõ rara maravi-

lha) acudio todo o Clero , e pelfoa?- de diftinçaõ, para fa-

zerem as neceíTarias demonfírações de contentamento. Or-

denou logo o Prelado huma íolemne Prociííao , na qual a

Soberana Imagem foy levada para a ína Ermida entre fefti-

vos appíaufos de feus devotos ; e na meíma comitiva fe con-

duzio o fino , que como acceflòrio do prodígio , mereceo

eftirnaçao refpe&iva ao principal.

335 A nova fonte, íem diminuir até o prefente a

antiga virtude de fuás aguas , ainda exifte com a mefma

qualidade de remediar geralmente todas as enfermidades.

Por eífa caufa, por antonomaíia lhe chamavaó a Fonte San-

ta. Efte firmiífimo padrão deixou o meímo Author da ma-

ravilha permanente naquelle lugar , para que em todaapo-

fleridade firva de perpetuo infentivo dos obfequioíos cul-

tos devidos a fua Mãy SantiíTima , vivamente reprefentada

naquella Sacrofanta Imagem.

336 Também o fino levantado na torre, onde actual-

mente exifte , he gloriofo troféo do antigo portento. Nel-

o fino ferve le fe erigio o melhor defpertador da memoria, que de taó

hoje de Reio- raro fucce fíb fe deve coníervar : porque deftinado para fer-
gi0-

vir

rrcclffaõ com
a Santa Ima-

gem.

Noticia daPon

ie.

,.7
''
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vir de Relógio em beneficio dos moradores da Villa tan
ros faõ os feus golpes na repetição das horas

, quantos os
eccos para lembrar as particularidades da maravilha

, pela
qual devem os Fieis nao ceíTar do jufto agradecimento E
pofto que a refpeito do meímo fino houve pertençao de
ie divertir para outro fitio, nunca o Senhor o permittio • an-
tes com demonítrações portentofas deu a conhecer

, que
eíte era o leu lugar próprio, fem que delle baftaííe ne*
nhuma violência a removello.

337 Nrf fó deita Villa, mas dascircumviíinhas, e
de toda a Província do Alem-tejo , os feus habitadores con-
corriao em devoras romarias a vifitar a Soberana Rainha
dosCeos, milagrofamente apparecida. Multiplicavaõ-feas
feitas em gratidão dos innumeraveis prodigios , que Deos
por interceíTao da mefma Virgem Senhora obrava na fua Er-
mida

, que infundia refpeito pela decência com que a Sa-
grada Imagem eftava expofta á veneração dos Fieis. Tan-
ta era a frequência dos Romeiros, que nunca fem elles fe prodig ;os da
paliava huma hora

5 e taõ aventajada era a fé dos aííiílen-
rcefnia Scnh°

!

tes, que bailava entrarem nefta Caía dedicada á Senhora
""'

da Luz, para entenderem , que tinhao feguro o feu patrocí-
nio

: e de tal forte correípondia o eífeito a eíla efperança,
que ninguém concorria a pertender favores, que nao vol-
talle acclamando felicidades.

338 Efte foy o motivo, que inclinou aos UluítnT- Neíla Ermida

ílmos Cavalleiros de S.Joao de Jeru falem a fundar nefta
mefma Ermida o grandiofo Convento

, que aos noífos Re-
Jigiofos Miffionarios entregarão, com oCatholico defianio
de augmentarem os cultos da Mãy de Deos, de quem os
Carmelitas por virtude do próprio Inflituto fe denominao
Filhos. Àmpliou-fe depois a Igreja

, para que ficaífe pro-
porcionada ao numero dos Religiofos, que os Fundadores
determinavao confervar no Convento , aptos nao fó para
louvarem a Deos, e a fua Mãy Santiílima no Coro, mas
também para acreditarem a Religião nos púlpitos, e nas Au-
las. Tudo fe comprova com as officinas

, e mais partes prin-
cipaes dos meímo Edifício, que poflo eítejaÔ húmas re-
paradas de rumas, e outras feitas de novo em melhor for-
ma, fempre fe deixaò ver, e diílinguir magnificas pelas

diftan-

noflb Conven-
to.

Religiofos, que
o habitavaõ.
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diftancias dos vãos , e pela regularidade das paredes.

339 De tudo daremos individual noticia, conforman-

do-nos com aquellas , que novamente nos participou o Pa-

p.rr.Pedrodas dre Fr. Pedro das Chagas , em tempo
,
que era Prior a&ual

defte Convento : e fem duvida foy o mais zelofo , e ope-

rário de quantos nelle fe reconhecem memoráveis : porque

excitado do filial amor, que profeíTa a noíla Mãy Santiífi-

ma do Carmo , tanto fe tem empregado na reedificarão de

todo oEdificio, que quafi perdida a figura da fua primei-

ra fundação, o Convento parece feito de novo, e a Igre-

ja em muitas partes pouco coníerva das arquitecturas anti-

gas. Conformando-fe com o eftylo moderno, tudo executou

iem outro intento , que fatisfazer ás obrigações do feu em-

prego ; eternizando feu nome em tal forma na eftimaçao

dos Religiofos , e dos moradores da Villa ,
que todos de-

vidamente o acclamaô dignifíimo de grandes prémios.

Deítripçaõ da

Igreja.

hW" 1

CAPITULO III.

Da Igreja , e de tudo o mais , que pertence a efle Sa-

cro Edifício,

340 T% Ela diferença 3 que hoje ha na Igreja

mj defte Convento , dirficultofo parece o

JL deferevela na forma da fua primeira fun-

dação : pofto que o corpo delia tem a mefma figura , e

fó as Capellas variarão de forma , e a mayor novidade con-

fiíle em fe aperfeiçoar o que neceífitava de ultimo com-

plemento , e emendarem-fe os erros da primeira arquite-

ctura. Daremos noticia de tudo , o que de prefente nel-

la fe vê : para o que fe faz precifo diílinguirmos o todo,

e fallarmos defte nobiliííimo Edifício por partes, antepon-

do nos feguintes eferitos a principal.

§ I. Do

/
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341

§. 1.

Da Capella Mor,

ESta Capella conííderada no eftado da lua Ca?<^ môr

fundação, conforme exiftio até o anno de
andsa '

na tíiaf*

*72 5 •>
na° tinha de pé direito mais altura, que vinte e

três palmos e hum terço. Nefte pé direito eftribava o ar-
co principal, que era de mármore lifo, com rafgo interior,
e exterior refalteado. O feu comprimento desde o arco até
o retabolo

, eraÕ quarenta e nove palmos , com vinte e oi-
to de largo. A abobada era de pernas de aranha , dividi-
da em dous corpos capialçados , com arcos hyperbolkos 5

e ornato de arquilhos do mefmo mármore , em ambos os
corpos levantados por cima do ponto do arco principal fe-
te palmos. Havia no prolongo direito huma janella fingi-
da em correfpondencia de outra verdadeira no prolongo
efquerdo , pela qual a luz fe communicava a toda a Capella.
Para efta fe entrava por huma porta , que havia debaixo
da janella fingida contraria á outra , que ; dava ferventia
para o Órgão. Dentro da mefma Capella eftava o Coro, cmm ,

que fe formava com archibancos nos prolongos , e faciílol
ma Capdl*

no meyo. Para o Altar fe fubia por quatro degráos tam-
bém de mármore : mas tudo defproporcionado a refpeito do
primor, que alli fe vê de prefente*

342 Confiderando, pois, o Padre Fr. Pedro das Cha-
gas , aflim que o elegerão Prior do Convento , a grande
neceftdade

, que havia de reparo nas madeiras , que á mef-
ma Capella ferviaó de ornato ; e querendo nella renovar
tudo aquillo, que com o tempo fe achava envelhecido,
entrou no projecto de a pór em forma regular , por meyo*
de huma arquitectura perfeita. O feu ardente zelo lhe afer-
vorou a vontade para emprender a obra fem temor da fal-
ta dojrecifo, para taò confideraveis defpezas. Mayorim-
preífaò fez no feu animo a extrema neceflidade

, que havia
de novo retabolo

, e de cadeiras para o Coro
; porque o

retabolo antigo, e os archibancos, onde fe accommodavao
os Religjofos

, eftavao de tal modo corruptos, que ape-

T nas

Nceeffidade ,

que havia dtí

íer reedificada.

O P. Fr. Pedro
das Chagas ,

fendo Priox a

fenovoa.
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dida.

Presbyterios >

Altar , e nicho

de N» Senhora.

Retabolo , e

Imagens.
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msfepoderiaÔdeftinar para matéria do fogo. Ifto , etam-

bem o notável abatimento da Capella ,
fervirao de eitimu-

lo ao prudente Prelado , para que cortando pelas duvidas,

e inconvenientes ,
que fe lhe offereceraò ,

confeguiíle tranl-

formar efta parte principal da Igreja, até chegar com ella

á fua ultima perfeição , naÓ menos na fymetrm
,
que na

decência de feus ornatos.
#

043 Conforme a Relação , que tivemos do rnelrno

Reverendo Prior depois de concluída a obra , agora a dei-

creveremos, fcm variarmos os termos, com que o leu Au-

thor fe explica, dizendo, que,, A Capella mor tem de

,. comprimento, desde o degráo do arco ate o retabolo,

, cincoenta e três palmos e meyo , de largura vinte e oito,
5

e de alto desde o pavimento até o ponto quarenta e leis.

",A abobada he de volta redonda, e eftá primoroíamente

"
pintada de brutefco com folhagens de ouro.

344 ,Os presbyterios tem defafeis palmos de com-

5
,pnmento! c fete menos hum terço de largura. Tem o

„ iubpedaneo de comprimento quatorze palmos e hum tér-

reo , com largura de féis e meyo. Para elle ie íobe por

Líeis degràos de mármore: e todo efte corpo tem de al-

, tura cinco palmos e hum terço. Sobre elle fica o Altar

guarnecido com banqueta de talha dourada No mefmo

nivel da banqueta aflcnta o nicho de NolTa Senhora ,
que

! de alto tem dez palmos e meyo , e féis de largo. He
'

de figura fextavada com fua cúpula ,
que fe remata com

l huma coroa imperial , em que prende o cortinado do meí-

mo nicho, que tem aos lados as figuras de dous fermo-

"
fos Anjos. Dentro do nicho eftá huma perfeita peanha,

'•
e fobre ella a milagrofa Imagem da Virgem Senhora, da

','

qual em feu lugar daremos a poífivel noticia.

riiK „ Nos lados do Altar ficao duas portas , huma

, da cardencia, outra da efcada ,
quevay para a Tribuna.

Sobre as fimalhas delias fe funda o envafamento das co

"lumnatas do retabolo, que medidas juntamente com os

"
feus perintos, vazas, pilares, capiteis, alquitrayas , e cor-

nijas, tem dezafete palmos de alto, e íete de largo. Nos
?

reípaldos fingem dous nichos abertos na meíma talha ,

'„com peanhas facadas, nas quaes fe venerao duas devotas

,, fLijLatuas,

i
i;!
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,, Bftatuas

,
hum. da parte do Euangelho

, que he a do£
3,~ -„...„ --u^.ta tuas, outra da parte da Epiftola, a
» he a da nofla Doutora Myftica Santa Terefa dejESÚ

34° » A boca da Tribuna tem vinte e hum palmos Tl
„ de alto

,
e quatorze de largo. Medido pela parte in erio SSSX'

'

„0 camanm, tem de alto vime e dous palmos , Se°
„ tolo Throno

, cujo remate he hum Sacrário
, onde íem.

» pre efta o Santiffimo Sacramento em depofitó : e q„ ndo
„ fe expõem

,
he íobre o mefmo Tabernáculo

, que el a de!

" !Z;^ "
;

Pa,d° h
/ h 'Jma P£(il,ena P°"a

> Pela qual
"

exterior^f* f^tT^6 no Throno. õ remate

AmZ -fí /
fta 0b

,

ra he
,
huma

§rande tarJ a ^"ofTas
„ Ai mas

, fuflentada por duas figuras, e os flancos dos lados
„ ate as cornijas das columnatas faó reveflidos de talha mo-
,, aerna , e toda dourada.

r
34

;7 I'
°s dous prolongos defde o pavimento arí- ,

,,fimalha fe dividem em áL corpos. O^S "J£ » **
„pao as cadeiras com feus refpaldos, e fimalha

, que fo-
"

m
„
a
:'7

a deq"at
?7

e Pa,mos -
A fí™"™ corr^por o-

foL
P,0lri

g >

L
deíde ° «co até o retabolo : e vav re~"

n 1-7 hunS mey° S P ilares em fórma de quar e-„las que dividem as cadeiras humas das outras. T&L
" m ('eZ

6 aSC
l
deiraS fetermina5 nasnmbreitas das 2-

" m íhí
^'

? °,i
a Vay Suarda°do a mefma ordem de ll„ m lha

,
e refpaldo por cima das portas

, e presbvterio
„ Sobre a porta que dá entrada a efta CapellaTpR
„ Sacnrtia e a do Orgao

, que lhe fica em cot I de„c.a, ha duas fobre-portas circulares de talha moderna
3>que fervem defanefas aosrnmn,^. a r

moaerna
>

P ,(T;m „<í
,d"cras aos cortinados das mefmas portas.

"l!
£flaS

'
coT asfimalhas, círculos, e quanelas

" ' ,48°
rrem

AT' ,,

Pr0l0ng°' he tud0 bem^urado.'

„ ras
3

, fervem de fundia™ T™/™ dma daS Cadei- «™» * *
de áltnrl «? '

tund
lmento aos fegundos corpos

, que tem ""

%

c «""

"nroínc '/T^ l""" Palmos 5 e fe dividem2 P*'*

"Sé os n
8
M

'

Ca^ hT em£
l
Uatro Pa,tes -

A primei™ det
' M A

P 7 d
í
S C°lumnas até as freiras das freftas« fio doUS fan]ofos quadros .

as fegMd;is fa6

das ireftas ,
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Arco principal,

e íeu remate.

(írades, e púl-

pitos do Euan-
gelho , e Epi-

ftola.

Duas fepultu-

ras, que ha no
pavimento»

Armas eículpi»

das na da par»

te direita.

1 4§ C/irónica dos Carmelitas

„ freílas , e deftas até as engras dos pés direitos do arco

>5 ha por cada parte dous quadros
,
que vem a fazer os íeis.

„ As molduras dos painéis iaõ detalha dourada, comotam-

„ bem as umbreiras das freftas , e íobre-portas ,
de que

,, pendem as cortinas. Os centros, ou campos dos quadros

3J faõ íeis tarjas muito bem feitas, as duas mayores penden-

tes, e as quatro Tentadas íobre bancos de arquitectura.

3 , Cadahuma tem no centro humeícudo, e nos íeis elcu-

„ dos outros tantos retratos dos féis Summos Pontífices ,

,5 que contamos na nofla Sagrada Religião.

349 ,, Toda efta maquina fe coroa com huma iima-

, 9 lha, e cornija Compofita, da mefma ordem do retabolo,

], com a qual torneja nas engras, e vay correndo pelos pro-

„ longos até o arco principal
,
que forma o feu capitel da

„ mefma ordem. O arco tem de largura vinte e cinco pai-

33 mos, e de altura até o ponto, trinta e quatro emeyo: c

„ aíTim o arco, como a fi malha, he tudo obra detalha dou-

S5 rada. Sobre o fecho do arco aflenta huma tarja da rnel-

3J ma matéria, e forma , em que eftaÓ abertas as Armas dos

3 , Padroeiros. . „

350 „ As grades defta Capella pnncipiaõ do pavi-

35 mento em hum banco íolido , que forma de cada parte

55 hum meyo circulo facado, em que fe fundão os púlpitos

„da Epiftoia, e Euangelho; e dos lados duas cadeiras, a

„que faiem refpaldos os balauftes, e remates , que cor-

„ rem com igualdade de hum , e outro lado ,
feguindo a mei-

3, ma ordem do banco , e íe terminaÕ com vanos meyos cir-

,, colos , huns reflos , outros ovados , e todos terminao

S9 com fuás maçanetas pyramidaes : eftas , e os rníos dou-

„ rados 5 os lizos chamados de ouro.

351 No pavimento defta Capella ha duas campas

iguaes na matéria , e também na forma ,
que íó dirTerem nos

Efcudos, e letreiros. Tem cada hum doze palmos de com.

prido , e féis de largo. A da parte direita tem em fi eícul-

pido hum Efcudo partido em palia : na primeira as cinco

Quinas de Portugal enlaçadas em cordoes de S. branciíco ;

hum em palia, e dous em banda: na fegunda palia hum

Leão rompente. Na circumferencia da campa íe le em ca-

ràáéres Góticos a íeguinte declaração : Sepultura de D. Ro-

drigo
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irigo Deça, Capitão, e Alcaide mór da Villa de Moura.

352 híte Cavalhero
, e fua mulher Dona^Guiomar

de Noronha
, foraÒ os íeus Padroeiros. Os Reíigiofos lhes

largarão a dita Capella, para que lhes fervifíe de jazigo,
do qual gozai ião nao íó todos os feus Defcendentes , mas
também D.Pedro Deça, eíua mulher Dona Leonor, que
erao os pays do inftituidor D. Rodrigo Deça. Alli iníli-
tuirao algumas Miífas cantadas, e outras rezadas, fegundo
conlta da Eicntura do contrato entre os Padroeiros

, e os
Kehgiofos feita na mefma Villa de Moura pelo Tabaliao
Aftonlo Mendes, aos 17 do mez de Mayo de 1526.

353 Tal % o empenho de D. Rodrigo na poíTe
deite Padroado, que para o coníeguir fe valeo na6 menos,
que do Seremííimo Rey D.JoaÒ III

, que então empunha-
va o Sceptro da Monarquia Portugueza. E querendo eíie
latisfazer o deíejo do intereflado, mandou efcrever huma
Carta ao noíío Provincial

, que era o Padre Meftre Fr. Bal-
thafar Limpo, e ao Prior daqueíJe Convento o Padre Fr.
tfartholomeu Alvarinho, e aos mais Reíigiofos, recomen-
dando-lhes

, que íe ajuftaflem com D. Rodrigo Deça â
cerca da Capella mór, porque niíío o ferviao , e e!íe o ha-
veria por bem. Efta Carta fe copiou na mefma Eícritura,
para que confte o muito, que com os Reíigiofos foy pode-
roía a protecção daquelle authorifadiffimo Medianeiro.

354 A outra campa
, que fica ao lado efquerdo , tem

na parte fupenor hum letreiro, que diz aííím : Aqui jaz,
IX Ajfonjo de Caflellobranco , do Confelbo deiRey No fio Se-

f*£>f
Purinho mór defles Reynos , filho de D. Martinho

de Uflelohranco
, primeiro Conde de Mlanova de Portimão.

òegue-íe no meyo da campa hum Efcudo partido em palia *

tem na primeira hum LeaÓ rompente, e na fegunda treze
arruelas poftas em três palias , ficando cinco daquellas nomeyo deftas. Por baixo do Efcudo continua o letreiro , e
diz

: Efua mulher Dona ljahel de Caflro , filha de D. Duar-
te de Menezes, e de Dona Filippa de Cafiro.

355
.

Por morte de D. Rodrigo Deça, fua mulherDona Guiomar de Noronha, e fua filha Dona Ignez , infíi-
tmrao morgado, que obrigarão a efta Capella por huma
Ventura feita em Évora (onde exiítia a Corte) aos 17 do

mez

Padroeiro da
Capella.

EIRey D. Joaõ
III empenha-
do no ajude

defte Padroa»
do.

Letra da outra

campa.

Morgado, que
nelta Capella

íe inltitul©.

*'!



;
:

j

i

"

.'.'''.

m

"

i
i

•:

1 5 o Chronica dos Carmelitas

rnez de Dezembro de 1532, por Gomes Armes de Freitas,

Efcrivaó da Camera delRey, e da correição. D. Duarte de

Caftellobranco, Meirinho mor deftes Reynos, e lua mu-

lher Dona Catharina daSylva, pela parte, que lhes compe-

tia, reforçarão o padroado defta Capella por Efcntura, tei-

ta nameíma Villa de Moura ,
peloTabaliao Joa6 Pimenta,

aos 8 do mez de Fevereiro de 1586. Os meímos a reva-

lidarão por Efcntura feita na dita Villa ,
pelo Tabahao be-

baftiaÕ Monteyro 5 aos 21 do mez de Mayo de 1603. O

que tudo coníla do livro primeiro do Tombo novo do Con-

vento , da folha 349 até 396 t* ° Adminiílrador defte

Morgado, e também da Capella, no tempo prefente he D.

Manoel de Afliz Mafcarenhas , III Conde de Óbidos, Mei-

rinho mór doReyno, Coronel de Cavallana ,
Commenda-

dor das Commendas, e fucceflbr dos mais Eftados defeus

iliuílriflàmos Pays.

Do corpo da Igreja.

Inda a arquitectura interior da Igreja exif-

k te na mefma forma da fua primeira funda-

ção. He de três naves, que fe dividem por féis arcos de

cada huma das bandas , efti ibados em pilaílras ,
tudo de már-

more. Eiras pilaílras, ou columnas , faÓ quadrangulares, e

relevadas com hum femicirculo em cada lado. As bazes

faõ lizas , e refalteadas , mas com pouca facada: e os capi-

teis na mefma forma , mas faÓ lavrados ,
todos difterentes,

e de obra Mofaica. Os arcos imitaÕ aos pés direito ,
mas

capialçados igualmente por ambos os lados >
com duas

meyas canas, e dous frifos entre meyo por banda: e o que

havia de fer femicirculo de relevado no meyo da aduela pa-

ra dizer com o pé direito, he fomente plano.

q<7 Tem o pé direito das pilaílras ate o pavimen-

ta 1%. to alto de'íeus capiteis, vinte e quatro palmos, e os ar-

j "*

3 cos tem de diâmetro vinte ehum. Por cada parte ha íeis

„ arcos, cincopilaílras,eduasmeyaspilaftras. O compri-

mento dos três corpos, em que he dividida efta Igreja,

'

deíde o exterior da Capella mór até o fim da parede da
"

„ porta,

Arquiteâura

interior.

•
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Púlpito princi*

pai.

,,
porta, faò cento e quarenta e dons palmos. O corpo do

,, meyo tem de largo trinta , os dous dos lados dezafeis ca-

3 , da hum , medidos ate o centro da pilaftra. O frontiípi-

3} cio do corpo do meyo , desde o ponto dos arcos lateraes

,, até o arrancamento da abobada
(
que he fingida de ma-

3 , deira ) tem vinte e cinco palmos de alto : o dos corpos

3 , dos lados tem cada hum doze e meyo também de alto.

„ A abobada do corpo principal he abatida. Tem na fegun-

„ da coíumna do lado direito , fahindo da Capella mór , o

>5 Púlpito de figura Celindrica com boa efcada, tudo de mar-

,, more. Sobre os corpos lateraes naÔ fe fingirão aboba-

3, das , mas faõ forrados de madeira em arcos fingidos , á

33 imitação do corpo mayor.

358 O pavimento de toda a igreja era antigamente Pavimento , e

de terra folta, mal aplanada, na quaí eítavaô metidas fem campasdelle*

ordem cento e vinte campas , humas com letreiros legíveis,

outras com elles apagados , e muitas fem Jetra alguma. O
Reverendo Prior já nomeado , exercitando o feu zelo na
continuação das obras, mandou lagear ambos os pavimen-
tos dos corpos lateraes , e aíloalhar de madeira o do meyoj
tudo com proporção, e igualdade. As pedras 3 quenaoti-
nhaõ caracteres , fervírao para o lageamento ; e as campas
ennobrecidas com armas , e mais aquellas , que declaravao

os corpos dos íogeitos, que cobriaõ, fe collocáraõ no feu lu-

gar competente dentro do Cruzeiro da Igreja , que do re-

ítante delia fe divide com grades ; e com as teas 3 prezas

nas columnas, fe dividem as naves.

359 Fazendo, pois, menção das fepulturas mais notá-

veis , he razão, que a virtude prefira á nobreza , tendo lu-

gar primeiro a fepultura da virtuofa may do nolTo Venerá-
vel Padre Fr.Eftevaó da Purificação , gloria immortal defta

Província. Diz a infcripçaõ da pedra: Sepultura de Alar- sepultura de

garida Rodrigues, e de feus herdeiros. Nella foy também DcTs

â

.

bcrvade

fepnltada Marqueza Nunes da Purificação , irmaa do mefmo
Venerável Padre, e Terceira noíla de habito inteiro. Foy
exemplariílima nas virtudes , e acabou a vida com opinião
de Santidade , fegundo affirmaõ Efcritores de grande cre-

dito , que citaremos
, quando deita Serva de Deos fizermos

a merecida memoria.

360 ,, Em
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Sepultura cie

António Soares

Outra de Si-

mão Lopes In*

grez.

Armas 5 qwe

tem a de An-

tónio Coelho

de Góes.

Campas fem le-

tras j de Reli-

gioíos.

Quaes eraõ os

que na Igreja íc

áepultavaõ.

1 5 2 C/irónica dos Carmelitas
360 „ Em huma campa grande fe vê hum Efcudo,

„ e nelle cinco folhas de Figueira poftas em fuator, e a letra

„ diz : De António Soares. Outra tem hum Efcudo lizo com

3 , huma efpada pofta em banda , de que naô apparece mais,

„ que os cabos , e a ponta. Por baixo fe lê ; Aqui jaz* Si-

„ mao Lopes Ingrez,, Caval/eiro da Cafa ãelRey Noffo Senhor.

3 , Na que fe legue, fe lê: Sepultura de Eílevaõ Burgeto,

y] Caval/eiro da Ca/a da Infante Dona Brites , e de fua mu-

„ lher Dona Catharina Ravafca , e herdeiros. Em outra fe

„vê hum Efcudo efquartelado : no primeiro quartel hum

„Leaõ rompente no meyo de fete Coelhos andantes, íeis

„ pófíos em duas palias , e hum em chefe : no fegundo cin-

„coEftrellas de oito pontas cada huma, poftas em fuator:

„ no terceiro féis quadernas de Lua em duas palias : no

„ quarto , e ultimo, huma quaderna de Lua , e dentro nel-

55 la huma Eílrella de oito pontas: tem elmo, e timbre,

„ hum braço tendo na mão huma maça de Armas. No le-

3, treiro fe lê: Sepultura de António Coelho de Góes e Ma-

3, cedo , Caval/eiro Fidalgo da Ordem de Chrifto , Commiffa-

3 , rio Geral da Caval/aria do Alem-tejo ; e de fua mulher

„ Dona Maria de Azevedo ; e de (eus filhos Jofeph Co/me Da-

„miaó de Góes, e Filippe de Góes de Macedo , e dos âef-

„cendentes dos ditos Jeus filhos. Em outra fe lê em cara-

„&éres Góticos : Aquijáz,]oaõ de Abril, que momo por

„fe rir.

361 Algumas campas daquellas, que naõ tinhaõ le-

tras, cobriaõ os corpos de Religiofos de virtude, que no

corpo da Igreja eraÓ fepultados , antes de fe ufar do cemi-

tério , que de prefente nos ferve de jazigo. E pofío , que

por falta dos caracléres naõ conftavaõ íinaladamente os

nomes dos Religiofos , ainda aflim naõ fe perdeo a noti-

cia delles , fenaõ depois que do Cartório do mefmo Con-

vento faltou o livro dos AíTentos , onde fe fazia expreíTa

memoria do lugar, onde cada hum tivera o feu tumulo. A
tradição mais confiante he ,

que na Igreja foje permittia

fepultura aos que acabavaõ a vida com opinião de virtude

heróica. Os que na aceitação commua naõ gofayaõ de fe-

melhante louvor (ainda que nos olhos de Deos tiveííem fu-

periores merecimentos) eraõ feus corpos fepultados no

Clau-



Corpos ín cor-
ruptos

, que ha
na Igreja,

Hugi , que íe

preíume íerdc
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Claufíro, onde vulgarmente fe chama o cemitério antigo.

362 Ha também noticia certa, (a qual nunca variou,
nem enfraqueceo nas tradições) que ha naquella Igreja al-

guns corpos inteiros de Religioíos , dos quaes fe ignorao
os nomes

j e eftes fe tem vifto em diíferentes occafioes , em
que fe abrio a terra para receber alguns cadáveres. E co-
mo ha mais de quarenta annos

, que todos os Religioíos
vaó defcançar no cemitério deílinado para a Communida-
de , he certo , que os corpos inteiros íaõ antiquiíTimos

j e
perfuadem, que feus eípiritos goíaó da clara vifía de Deos
na Bemaventurança : porque lemelhante incorrupçaô he
confequencia da Gíoria , que a alma depois de feparada do
corpo polTue; ainda quando exhala fragrâncias, como da-
quelles indubitavelmente fe afrlrma. Hum fe tem por cer-
to

, que he do Venerável Irmão Fr. Paulo deTESU, que
li„ ~,„'„ J rrii*^/>. preíume íer dina mais de trezentos annos, que foy fepultado, fegundo a p«ffoa conheci

noticia
, que delle em feu lugar daremos , como de fogei-

da '

to, que na opinião de todos foy virtuofiífimo.

Das Capellas, e Coreto a/to , que ha da parte do
Euangelho.

3'63 A Primeira Capella, que he a coUateral , tem
~L\- a denominação àz Senhor J ESU , poroc-

cafiaõ de huma Sagrada Imagem de nolTo Redemptor pen-
dente da Cruz , que nella prefide em huma nova , e mage-
ítofa Tribuna. Eíta Imagem concilia efpecialiííima devo-
ção: e eftá taô proporcionada afíim na perfeição da figura,
como na fymmetria natural

, que he objedlo naò fó da pro-
funda reverencia dos Fieis , mas também da admiração dos
mais peritos Efcultores. Desde a íua fundação foy eíla Ca-
pella grandiofa, porque no íeu vão fe contaõ vinte e dous
palmos de comprimento , e de largura dezafete e meyo.
Segundo a forma da arquitectura he : „ De pés direitos cy-
„ Jmdricos, e arco de volta redonda com duas meyas can-
„ nas, e hum frifo no meyo , e na mefma forma pelo in-
ferior com algum conhecimento de bafe, e pequeno ca-

V
3? pitei.

Capella I do
SenhorJESUS

Sua medida,
defcripçaõ,



Ml,

É

li; , I

«

f

m.

\> ,"
"

:

.
:

i

>i
.

Novaobra,quc

(e ttZj

Onde relia le

expõem o San-

tiffimo Sacra-

mento.

Retabolo

Imagens s

ha nelle.

Adminiftrado'

rts faõ os Ir-

mãos da fua

Confraria.

1 54 C/irónica dos Carmelitas

„ pitei. Tem de alto até o pavimento do capitel vinte
m

rmos, e de diâmetro doze, entrando também os chama-

rdes capiteis. A abobada he de pernas de aranha capiaL

', cada com arcos de ponto : levanta a abobada íobre o pon-

''to do arco principal féis palmos. No lado direito tem hu-

ma porta proporcionada ,
que adminiftra communicaçaó da

loreja para a Sacriftia , por ficar defta parte toda a maqui-

na de Doimitorios , Clauftros , e officinas do Convento.

364 De novo lhe abrio o mefmo R. Prior huma

clara-boya , muito neceíTaria para fe lhe participar a luz, que

antes lhe faltava; eporefla caufa naô fe podia ver as San-

tas Imagens fem illuminaçaõ artificial , que naõ cabia na

pofíibilidade do Convento o confervalla continuamente.

Agora fe logra com facilidade todo o retabolo, eumbem

as pinturas a frefeo, que pelas paredes reprefentaó os Paf-

fos da Sagrada Paixaó de noíío Redemptor. No lado da la-

crada Imagem da Tribuna , fe expõem com a devida decên-

cia o Santiííimo Sacramento : e para eíTe minifteno he to-

do o commodo precifo, e boa íerventia.

365 O retabolo he perfeito, e obrado em tal forma,

que accommoda em fi mais féte devotas Imagens do mef-

mo Senhor, que vaô na Prociííaô do Triunfo, que na pe-

núltima Sefta feira da Quarefma faz com magnificência a Ve-

nerável Ordem Terceira do meímo Convento. Debaixo do

pavimento da Tribuna, em hum proporcionado vão, com-

porto para o intento , eftá depofitada a Santa Imagem de

TESU Chrifto morto. Nos lados fe abrirão féis nichos , on-

de as íeis Imagens do mefmo Senhor fe guardaó cubertas

com huns decentes quadros , nos quaes eftaô pintados An-

jos com as infignias reprefentativas do Paílo ,
que cada hum

oceulta. M

366 He efta Capella admimítrada pelos Irmãos, cha-

mados do Senhor J ES U , que de prefente enchem o nu-

mero de duzentos e cincoenta; e compõem huma Confra-

ria ,
que teve feu principio noannode 1640. No anno íe-

guintede 1641 o Papa Urbano VIII a enriqueceo de Indul-

gências , por hum Breve, que por fupplica feita pelos mef-

mos Irmãos lhe paííou em Roma, cuja copia fe guarda no

Archivo da mefma Irmandade»
367 Se-
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367 Segue-fe no prolongo a Capella de NoíTa Se-

nhora da Eiperança
, que em outro tempo neceííítava de

luz, e de prefente he clariífima
, por caufa da obra

, que
o Reverendo Prior lhe fez em benefício commum. Abno-
lhe huma clara-boya na abobsda, que he toda guarnecida
de exceli entes peças de louça da índia, e moítrao o an-
tigo primor, com que naquelle tempo a ornarão feus Fun-
dadores. Eftes foraó Gonçalo de Pina Lobo, e fua mulher
Brites Tourega : e na mefma Capella inílituiraõ morgado
com obrigação de MiíTa quotidiana , e Sermão, hum anno
fim

, e outro naó. Tudo coníta da Efcritura da inítituiçaõ
feita na meímaViila, peio TabaliaÓJoaÔ Pimenta Fragofo,
aos 4 do mez de Março de 1620 , corroborada pelo teíla-
mento, que depois fízeraõ, approvado pelo mefmoTaba-
liaõ , aos 28 de Agoífo de 1628.

368 Prefide no Altar huma nova Imagem de No/Ta
Senhora obrada de vulto, primorofamente eftofada, fervin-
do-lhe de peanha huma peíla

, que he como cúpula de hum
novo Tabernáculo, onde com decência fe guarda a Sagra-
da Relíquia do Santo Lenho, e também os Santos Óleos.
No retabolo, que he dourado, tem accommodaçaó para duas
perfeitas Imagens , que eítaõ aos lados do nicho da Vir-
gem Senhora da Efperança. Ambas fao de Santos de noíTa
Ordem. A da parte do Euangelho he da V. Santa Eufrazia,
e da Epiítola he a de Santo André Corííno , Bifpo Feíulano

369 „ Na parede da parte da Epiítola eira huma feri
„mofa tarja de pedra fina , e na parte fuperior delia fe lê :

„ Sepultura de Affonfo Vieira de Pina Borralho
, filho dos M

„fiituidores 1621 : Eira tarja tem no meyo hum Efcudo
, 3 efquartelado. No primeiro quartel huma Torre, e fobre
„ ella huma crefcente de Lua , com a ponta para cima : no
a, íegundo , e terceiro cinco Pinheiros póítos em fautor*: no
„ quarto huma Torre com hum Baluarte em cima , e fobre
3 , o elmo huma Torre por timbre : debaixo do Efcudo tem
„ o feguinte letreiro : Efta Capella he de Gonçalo de Pina
3 ,
Lobo

, e de Brites Tourega fua mulher , a qual elles or-
3, denaraô , e tnftituirao para feu filho Affonjo Vieira de Pi~
»na Borralho. Tem Mija quotidiana como doCowpromií-
•afofe verá.

V 2 370 35 Eib

Capella It
, que

he de N. Se-
nhora da£fpe«
rança.

-eus Fundado-'
rei.

3?

Arch. de Cony»
L. í. foi. i8i.
«té 188. f.

Nova Imagem
da Virgem Se-
nhora.

Imagens da V.
S,?ma Eufrazia,

e de Santo An-
dré Coifino,

Inltituídoref

da Capella.
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070 „Em huma das fepuliuras ,
que ha ro pavimen-

to /nada tem mais, que a íeguinteinfcripcaõ : Sepulw*

,, ra de Gonçalo de Pina Lobo, e de Brites lcurega de Bu-

"10 fita mulher, hflttuidores defla Capella. Em outra ,

que tem hum efcudo ovado , e nelle humCaftello com

feu TorreaÕ , fe lê na parte inferior : Sepultura de Bar-

"tholomeu Borralho, e de Guiomar Tourega fut1 mulher•, c

de léus herdeiros. He de prefente Admimftrador defla

"
Capella Matthiasde Pina Lobo, morador na meimaViI-

,, la de Moura. ,,"
-j Sesue-fe huma porta, que da ferventia para o

Clauftro , ficando entre elle , e a Capella da Efperanca

fete palmos , e hum quarto de parede. As umbreiras da

porta íaÕ de mármore. Sobre efta porta fe rompeo a pa-

co,o.te„»c rede, e fe fez hum Coro alto com ai palmos deftndo,

feie.dco.0.
la ura conipetente, onde ordinariamente le rezaoum-

cio Divino , e a Communidade fem fe inquietar com o re-

boliço do povo , faz OraçaÓ mental. Das grades ,
que th

caÓ fronteiras á Capella do Santiffimo Sacramento ,
podem

osReligiofos veletudinarios affifíir aos Offic.os Divinos,

que fe celebraÕ na Igreja. O teflo do Coreto he de abo-

bada abatida ,
pintada de arquiteaura. Junto as grades efta

huma Santa Imagem de JESU Chr.fto crucificado , coUoca-

da em huma accommodaçao regular, feita para o .mento on-

de em menos dift anciã os Religiofos oferecem as adora-

ções devidas ao Original.

"7a Pouco diftante daquella porta fica a Capella do

ADoftoloS. Bartholomeu, a quem profeíTava efpecialiíhma

devocaÕ o Senhor D.Fr. Barthafar Limpo , digniffimapto-

ducçaÓ defta Província, e natural da mefinaVilIa deMou-

ra como em feu lugar diremos com a diffufao ,
que reque-

rem fuás faudofiflimas memorias. Efte.pois, em tudogran-

diofo Sogeito, em gratidão de haver recebido naquelle Con-

vento o noffo Santo Habito , e de haver concluído nos feus

Clauftros o anno da approvaçaõ , mandou de novo englr

com mageftofa arquiteaura efta Capella ,
como eterno pa-

dfaÕ da lua natural , e fempre reconhecida liberalidade.

070 Sobre o arco principal entre as pyramides , que

ornaô as extremidades das columnas , mandou levantar hu-

Capella III,

que he de S.

Bartholomeu.

Seu UluíWífi-

mo Fundadort

ma

"

' :

I
1
I
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'

t

1
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Morgado, que
n-lia íe infti*

tuio.

roa" tarja, que contém o Efcudo de Armas dos Limpos , íeus Efcudo â* Ar

afcendentes. SaÕ três bandas , e fobre ellas fete Roías , S£° Iuíti

três na do meyo , e duas em cada huma das dos lados. Em
lugar de timbre tem hum Chapeo Arcepifcopaí. Mo reta-
bolo, que he dourado, e he o mefmo da fundação da Ca-
pella , efíá collocada huma Santa Imagem de noíTo Redemp-
tor crucificado, com a Virgem Senhora ao pé da Cruz; é
da parte direita em hum decente nicho eílá o Sagrado Apo-
ftolo , a quem o obfequio do Excellentiííimo Arcebifpo foy
dirigido. *'

374 No anno 1641 fe eítabeleceo huma Irmandade ^™»^,
para fervir ao Gloriofo Apoílolo. Ainda neIJa íe contao sS«Ía^S
mais de duzentos Irmãos , e íe conferva o primeiro Com-
promiílb. O mefmo D. Fr. Balthafar Limpo iníKtuío neíta
Capella Morgado : ,, O que coníta da Efcritura feita em
>, Braga, pelo Tabaliaô Álvaro Velofo , aos 23 do mez de
„ Novembro de 15 55. Na dita Efcritura faz memoria aííirn

5, da licença
, que teve do Summo Pontífice para o inflituir,

„ como de outra Efcritura, que mandou fazer na Cidade
„ de Évora, pelo Tabaliaô Diogo Gonçalves ; e de duas
„ mais feitas na Cidade de Lisboa pelo Tabaliaô Diogo Ore-
„lha por via de addicçao , declaração , ou mutação. No-
meou por Adminiftrador a feu IrmãoJoão Limpo, Fidal-
„go da Cafa delRey , e Alcaide mór do Couto de Erve-
„ dedo. De prefente adminiílrao feus herdeiros.

375 Na parede da parte da Epiílola em huma pedra
eftá aberta a feguinte letra ; Efla Capella mandou fazer o letreiro

Illuflrijfimo Setibor D. Fr. Balthafar Limpo , Arcebifpo , e tfcS
Senhor da Cidade de Braga , Primaz, das Hefpanbas ,'do
Concelho Secreto delRey Noffo Senhor , com Mifja quotidiana
pelas almas de feus pays , e irmãos, e pela alma delle Se-
nhor Inftituidor , para nella fe enterrarem os Aâmmiftra-
dores

,
e feus filhos , conforme a inftituiçaõ. No pavimento

em huma campa , que fica no meyo , eítá também aberto
o letreiro feguinte : Sepultura de Ruy Limpo , e fua mulher,
pays do Arcebifpo , e Senhor de Braga , Primaz, das Hef-
panhas. Nem as obras da Capella , nem os bens, com que
inftituío o Morgado , lhe levarão dinheiro algum adquiri-
do nas Igrejas, que havia governado, e adualmente re-

gia.

que
eítá cm huma
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158 Chronica dos Carmelitas
gía. Tudo fez com os bens 3 que Suas Altezas lhe dera©

por mercê , fegundo a fua declaração , feita na primeira Ef-

critura , das que fazemos menção.

3*76 O refto da parede ,
que corre até a do frontif-

picio, eftá occupado com as mefas das Irmandades, e com

archibancos , ou caixões feitos para refguardo de fuás fa-

bricas.

§. iv.

Das féis Capellas da parte da Epiflola.

Capella I,que

he de S.Pedro. 377

Imagem deN.
Senhora da

Conceição.

Confraria

Militares.

dos

Sepultura de

André Valques

Primeira, e collateral, he confagrada ao

, Príncipe dos Apoftolos S.Pedro. He na

arquitectura femelhante á do SenhorJESU ,
que lhe cor-

reíponde. Ambas moftrao ferem da fundação da Igreja.

Tem retabolo novo de pedraria fingida com capiteis, e

frizos dourados. Forma no meyo hum aíleado nicho com

cúpula de talha dourada, onde fe collocou a Veneranda Ima-

gem da puriíTima Virgem Senhora da Conceição , a qual fe

confervou até o tempo prefente no Altar do SantiífimoSa-

cramento. He Imagem preciofa, a qual muito eftimaó, e

fervem os Militares da Villa. Tem Irmandade com feu Com-

promiíío: efte difpoem, que feja a foberana Senhora col-

locadanefta Capella. Muico concorreo para fe effeituar efta

refolúçaó , o eftar a&ualmente bem paramentada. Da par-

te do Euangelho eftá a Imagem do Glorioío Santo Apofto-

lo, e da Epiflola a do noífo invi&o Martyr Santo Angelo,

ambas fingulares na efeultura , e com primor eftofadas.

378 Emhumagrande campa, que eftá no pavimen-

to, fe lê em caracleres Góticos o feguinte epitáfio : Aqui

jaz, André Vafques ,
que a efla Ca/a deixou todos os /eus

bens, por cuja alma, e de fua mulher fe diz, femprebuma

Mtfja quotidiana nefla Capella. Efte André Vafques , e fua

mulher Domingas ArTonfo, eraó das principaes famílias da

Villa de Moura. Confta ,
que inftituiraô efta Capella, pelo

feu Teftamento , feito pelo Tabaliaó Joanne Aiies , aos 12

do mez de Mayo da era de Cefar de 1382. Efte fe acha

lançado no livro terceiro do Tombo do Convento, folha 2.

O mefmo Convento he Adminiftrador.

379 Segue-
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Imagem dcN.
Senhora da
Fonte.

Huma deS.Jo-
feph , oucra de
Samo Amaro,
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379 Segue-fe no prolongo a Capella de Santo Ama- CaPella H.qw
que de prefente fe renovou, e o retabolo he feito na

hcde *' Art,aro

mefma forma , que o da Capella de S. Pedro. No meyo
tem hum nicho, onde fe deu lugar a huma nova, epre-
ciofa Imagem da May deDeos 3 com o titulo da Fonte. No
lado direito eftá a fermofa Imagem do Patriarca S,Jofeph:
e no efquerdoa domilagrofo Santo Amaro. O throno da
Virgem Senhora he de figura fextavada ; e no fextávo do
meyo abre hum nicho com três palmos de alto , e doas
de largo, no qual pouco ha , que fe collocou huma rka ima-
gem do noíTo Glorioio Portuguez Santo António , ao qual
o Sargento mór da Cavallaria Manoel Fieyre de Andrade ÍHÍ
fez o donativo de huma avultada alampadade prata, que
dentro da mefma Capella a illumina : e paífando amayo-
res finezas o íeu agradecido amor, todos os annos o feíteja

com a magnificência , que cabe na poílibilidade da Viila.

380 Pelas paredes eftaó numeroíos rrofèos, prego-
eiros das maravilhas

, que Deos Senhor noíTo obra em be»
neficio dos Fieis, mediante a efficaz interceíTaõ de Santo
Amaro. No pavimento ha huma campa antiquiííma , e de
notável grandeza, com a feguinte letra: Sepultura ão Al-
moxarife , e feus filhos , e netos , Ruy Lourenço

, que efta
mandou faz*er. João Solteiro, Almoxarife dos direitos Reaes
em Moura, e tgnez Vaz fua mulher, ornarão á fua curta
efta Capella , deixando ao Convento obrigação de MiíTas :

e nella vincularão os feus bens em morgado. Tudo confta
do feu Teíramento

, approvado pelo Tabaliaô Francifco
Martins, aos 18 do mez deJunho de 151 5. He aòluaímen-
te feu Adminiftrador Manoel Carvalho , morador na mef-
ma Villa.

381 Immediatamente fe fegue a Capella do Santiíli-

mo Sacramento, chamada na fua fundação Capella das Re-
líquias, por caufa das muitas, e efpeciaes, que nella fe en- £|E
thefouraô. Depois lhe derao o titulo de Noífa Senhora
da Conceição , por fe haver collocado nella a Santa Ima-
gem da mefma Senhora , a quem feftejaô os Regimentos
de Infantaria, e Cavallaria da Praça. Trasladada a Santa
Imagem para a Capella collateral , do Senhor S. Pedro,
(conforme duTemos já) ficou efta com a denominação pro- fw* m

pria

Sepultura de
Ruy Lorcnço.

Morgado , que
fe infticuio.

Cap#!laIII,qoê
lie do Saruiífi-

mo Sacramen-
to.

Chamou-íc das
3UÍ».
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Outras Relí-
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Doaçaõ , que

delias fez o P.

Diogo de Sam«

payo.

fundadora de

jh Capella.
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pria do Sacramento , por eftar nella o Sacrário , onde efte

Divino depofito íe guarda. Na arquite&ura tem a mel-

ma forma ,
que a de Santo Amaro , com a diferença de fe-

rem todas as paredes vertidas de fino azuleijo. Em huma

delias ha huma frefta, pela qual fe lhe communica o refiduo

da luz, que enche a de Santo Amaro. Fecha-íe eíta Capella

com grades de ferro ,
que correm desde huma até outra

columna do arco , que he de volta redonda , e tem altu-

ra regular.

382 De novo fe lhe fez hum pnmoroío bacrano,

que íóbe até o lugar ,
que occupava a Soberana Imagem da

Virgem Senhora , a&ualmente compoílo com hum fino qua-

dro repreíentativo da meíma Senhora, com o titulo da Pie-

dade, e bem guarnecido de molduras douradas. Também

fe lhe fizeraó portas novas para os dous grandes Santuá-

rios, que em fi comprehende; em cujo exterior eftaõ pin-

tados os Santos , que em differentes nichos tem as fuás Ve-

neradas Relíquias em meyos corpos, e faô os feguintes.

Santo Alberto , ConfeíTor, da noíla Ordem. S. Bartbolomeu

Apoftolo. Santa Bafiliza Virgem , eMartyr. S.Braz,Bi£-

po,eMartyr. 5. Clemente Papa. S. Crijpim Mar tyr. J.Do-

tiatoM&nyr. Santa Flavia Virgem, eMartyr. 5. Lino Pa-

pa , eMartyr. À Máximo Bifpo , e Martyr. 5. Xyflo Mar-

tyr. Outras Reliquias ha, que faõ àe Santa Águeda Virgem,

eMartyr. Santa Balbtna Virgem, eMartyr. Santo Exupe-

rio Martyr. S. Lourenço Martyr. S. Marcion Martyr. S.Pan-

cracioManyr. S. Paulo Martyr. S. Proceffo Martyr.

383 Deitas Santas Reliquias fez doação a efte Con-

vento, aos 29 do mez de Abril, o Reverendo Padre Dio-

00 deSampayo, natural da mefma Villa : as quaes trouxe

de Roma com authentica, que alcançou no Pontificado do

Papa Paulo V ; o que tudo confta de huma fentença dada a

favor da veneração devida ás mefmas Reliquias , porcom-

miífao do Arcebifpo de Évora D. Joíeph de Mello , aos 12

do mez de Agofto de 1612. A copia delia fe guarda no Ar-

chivo do mefmo Convento.

384 A Fundadora deita Capella foy Dona Maria ,

mulher de António Vieira Monteyro , fegundo confta de

huma inícripçao antiquiífima de letra Gótica , feita de tin-

ta
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ta , e verniz em huma pedra , que ainda exifte na parede
da parte do Euangelho

;
quenaõ obftante eítar confumido

do tempo
, ainda fe diftingue o que bafta , para fe confer-

var a memoria da penfaõ , que deixou á Communidade.
Diz o feguinte: Efla Capella mandou fazer Dona Maria ,

mulher de António Vieira Monteyro , por huma Mifja reza-
da 5 quotidiana : :

:

385 Paliados muitos annos,a mandarão reedificar, e
a compuzeraõ do neceíTario Nuno Vaz do Pino , e fua mu-
lher Filippa Mendes

, para nella fe guardarem as Relíquias,
que acima declaramos. Tudo confta do letreiro, que eftá
aberto em outra pedra metida na mefma parede, abaixo da
primeira

, e diz o feguinte : Efla Capella mandarão reedifi-
car ã fua cufía Nuno Vaz do Pino , e Filippa Mendes fua
mulher

, de retabo/o , ornamentos , lâmpadas , e grades de
ferro , para nella agasalharem o Santo Lenho , e mais Re-
líquias : (eus avós jazem ambos ao pé do Altar, No pavi-
mento fe achao duas campas grandes. Na primeira em ca-
racteres Góticos fe lê o feguinte: Sepultura de D.JoaõRa-
vafco , e de fua mulher Dona Brites Gonfalves. O letreiro

da fegunda campa diz : Nefia fepulturajaz o corpo de Nu-
no Vaz do Pino , reedifícador defla Capella , e Inftituidor
de duaS) faleceo aos 19 de Novembro de i6ió , e no fe-
guinte anno fe trasladarão para ella os offos de feu tio o Me-
flre Pedro Gonfalves , Pregador infigne , e Prior do Redon-
do , aonde faleceo , no anno de 1580.

386 Efte Nuno Vaz do Pino, e fua mulher Filippa
Mendes , inftituiraõ nefta mefma Capella dous Morgados ,

com iMiíTa quotidiana : hum para feu fobrinho Nuno Vaz do
Pino, caiado com Luiza Fradeífa Ravafca , e outro para fua
fobrinha Confiança Tofcana , caiada comJoão Privado Pif-
farro. Tudo confta das Efcrituras do contrato, celebrado en-
tre eftes Inítituidores , e os Religiofos : fendo huma das
condições, que nunca defta Capella fe tiraria o Santiííimo
Sacramento. O mefmo confta do Teftamento, feito pelo
Tabaliaõ da Villa de Moura Damião deFreytas, aos 13 do
mez de Novembro de 1626. No tempo preíente faò os
Adminiftradores os dous irmãos, Nuno Vaz PiíTarro, af=

íiftente na Villa do Torrão , e Luiz António da Fonfeca

X Ravafcoj

Seus Reedifica*

dores.

Numero 383.

Letreiro da

mefma Capei»
la.

Duas campas »

que ha no pa-
vimento.

Dous Morga*
dos , que fe

iníticuiraõ.
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nhora da Pie-

dade.

Imagem da V.
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Martinho.

A.tar Privile-

giado.

Nomes dos

fundadores

Sua íepultura.

Morgados, que

inftituiraõ-

Seus Admini-

Sradores.

Capella V de

N. Senhora do

Carmo dos

Confrades.

Seus Admini-
ftradores.
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Ravaíco, que aelualmente mora na Cidade de Évora.

387 A Capella, que ha depois defta, he adeNoíTa

Senhora da Piedade, feita mais ao moderno por Joaõ Lo-

pes Alvarinho , e fna mulher Maria Gonfalves. Tem reta-

bolo dourado , e no principal nicho delia eftá collocada hu-

ma devota Imagem da Mãy de Deos , com feu Divino Filho

nos braços. Da parte da Epiftola ha outro nicho , onde Te

venera huma Imagem de S.Martinho Bifpo. Fecha~fe toda a

Capella com grades de páo-Santo torneadas , que prendem

nas columnas do arco principal obrado de mármore. O Al-

tar he privilegiado, fegundo conftade hum letreiro, aberto,

em huma pedra embutida na parede da parte do Euangelho,

que diz aílim : Altar privilegiado.

388 Por c/ma defta pedra fe vê outra com hum le-

treiro, que declara os nomes, e falecimento dos piiíTimos

Fundadores. Diz aííim : Efia Capella mandou fazer Joaõ

Lopes Âlvartnho , e Maria Gonfalves* fua mulher ;
tem Mif-

[a quotidiana , e o Altar privilegiado. que a ellã , e a

(eus Morgados tocaje verá em JeusVomprOfmffos: e depois

de larga idade falecerac em Setembro de 1596 amos. No

meyo do pavimento eftá huma campa onde fe lê : Aqm jaz,

Joaõ Lopes Alvarinho. Eft.es também aqui inftituiraõ dous

Moro-ados, fegundo conda do feu Teítamento, feito na

Villa^de Moura pelo Tabaliaó ArTonfo Mendes , aos 26 do

mez de Novembro de 1593, e de outros documentos, que

eftaó copiados no livro do Tombo do Convento da folha

15 até 19, e da folha 294 até 297. Saõ anualmente Ad-

miniftradores defta Capella, e Morgado deJoaÕ Lopes Al-

varinho , António Pereira de la Cerda, Governador da Ci-

dade de Beja , Luiz Cide de Almeida ,
morador em Lisboa,

e Luiz António da Fonfeca Ravafco, aííiftente na Cidade de

F vora

389 Segue-fe a Capella mais moderna , que ha na

Igreja, feita pelos Confrades do nofto fagrado Efcapula-

rio , e dedicada a nofla Mãy Santiííima , e Senhora do Car-

mo! Os mefmos Confrades íaó os feus Adminiftradores:

e compõem huma numerofa Irmandade, que excede o nu-

mero de duas mil e quinhentas pelfoas. Tem a regalia de

fer a mais antiga da Villa, e por eíTa razão prefide a to-

das

i
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lm

das quando com as outras concorre nos acompanhamentos.
A Sagrada Imagem , que na mageftofa Tribuna do retabo-

A
em

Sant

u

a tmà"

Io eftá collocada , he amefma, que fe venerava no Altar la fe

'

vcfle^
"

do Capitulo. Depois de hum eftupendo prodígio
,
que

obrou, e fe fez authentico , a trasladarão para o Altar das
Reliquias , a fim de fe dar ao Povo a confolaçaÓ de a ve-
nerar com a rendida gratidão , que os feus maraviihofos
benefícios lhes merecem.

390 Daqui fe extrahio a mefrna devotiílima Imagem
para preíidir na fua nova Capella depois de concluída , e
bem paramentada. Tem hum cuftofo retabolo moderno, e

c°™oheo

bem dourado, guarnecido de varias figuras de Anjos, que o
ennobrecem. No throno da Tribuna eltá, como já dilíemos,
noíía Mãy do Carmo, a qual nos fegundos Domingos , e nas
Procilloens feftivas fahe a publico nos hombros dos feus
Confrades. Nos lados da mefrna Tribuna, debaixo da boca
delia, em duas douradas peanhas , eftaó as Imagens dedous
grandes Santos de noíTa Ordem , Santo Alberto , advogado
contra as febres, e aMyftica Doutora Santa Maria Ãlagdale-
na de Pazzi.

391 A ultima no lugar, fendo de todas a primeira
na fundação, he a da preclariííima Avó de ChriPcó , e Mãy
digniffima da Mãy de Deos , a noíTa eítimabiiifíima Advo-
gada , e de toda a Religião Carmelitana Protectora > a Se-
nhora Santa ANNA. Efta Capella fe juntou á Ermida de
NoíTa Senhora da Luz, para de ambas fe fazer a grandio-
fa Igreja , da qual agora acabamos de efcrever

j
para que no

theatro do Mundo, pela pintura, a reconheçaõ os curiofos,
que a nao virão ocularmente. Publica efta Capella, com as

perfuafivas efpecies da fua improporcionada fabrica, a cori-
íideravel diftancia da fua antiguidade.

392 No meyo de hum retabolo pintado, dentro em
hum nicho eftá expofta á devoção dos Fieis a Imagem da
Gloriofa Santa feita de efcultura. Na parede da parte do Eu-
angelho em letras Góticas

, gravadas em huma pedra, fe lê o
feguinte ; Efta Capella be de]oao Fernandes do Pino, Mo-
ço da toalha delRey D. Manoel , que a mandou reedificar, «SVSS
Propiuquo a mefrna parede eftá hum tumulo de pedra de
dez palmos de -comprido, e quatro de largo , eftribado fo-

X x bre

Capella Vi ck
Senhora Santa
ANNA.

Suá Santa Ima«
gém.

Tumulo c^e

Joaõ Ferriâri-
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bre dous Le6es. Na parte fuperior tem hum Eícudo ovado,

e dentro delle huma efpada ,
que tem os cabos , e ponta

fora do eícudo : á mão direita delle efiá huma lança com

íua bandeirinha. Dentro do ovado do Eícudo fe lê a f%

guinte letra: Joaõ Fernandes do Pino, e Catbarina Rodru

enes Pimenta , ordenarão e/ia Capelia com Miffa quotidiana,

i fabrica, na forma da inftituiçaõ , de que be Adminiftra-

dor de fua geração , Gomes Ravafco 1622.
^ ^

393 Os mefmos acima nomeados vincularão em Mor-

gado todos os íeus bens com MiíTa quotidiana neíla Capei-

la, fegundo confta dolnftrumento, que a feu rogo fez ne->

fta Villa de Moura Fernando Ayres, feu Efcudeiro , aos

23 do mez de Setembro de 1503. Foy approvado pelo Ta^

baliaÓ Sebaítiaõ Gonçalves , aos 6 do mez de Dezembro de

1504, o que tudo confta do livro primeiro do Tombo do

Convento da folha 184 até 194. O adminiílrador da Ca-

pelia , e do Morgado he Fernando Gomes Limpo Homens

morador na meíma Villa.

§. v.

Da porta principal, Sacriflia > e Torre.

Portko dalgre-

)a -

394

11

O Pórtico defta Igreja igualmente lhe corref-

ponde na arquitectura. He "de mármore com

columnas , obra toda Mofaica de primorofo artificio , que

na fachada exterior moftra nobreza, e magnificência. No re-

mate fuperior aííenta hum nicho quadrangular de boa pro-

tf:^ porça6, onde eftá collocada huma Sagrada Imagem de Nof-

fa May SantilTima , e Senhora do Carmo ( com feu Divino

Filho no braço ) de admirável efcultura , na6 obftame fer

antiga , e obrada em pedra duriffima. Ao pé deita Santa

. Imagem eftao três letras diftinclas na forma feguinte: SU.Z.

Na parte inferior delias fe lê o Elogio : Mater 3 & decor

\ ú,rmeli

395 Na parte fuperior da parede fobre o Pórtico, ha

hum grande óculo com rede de alvenaria , delicadamente

aberta para franquear a entrada á luz, que por ella fe com-

munica ao corpo da Igreja. Todo ornais frontefpicio , que

refta

Óculo doirou

aiípieio»

; 1

'••
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refta do Pórtico , he almofadado de figuras quadrangulares

,

e ovadas 3 feitas de alvenaria.

396 A Sacriftia he huma fermofa, e perfeita cafa.

Tem de comprimento quarenta e três palmos , e de largu-
ra vinte oito e meyo. As paredes faó azulejadas em roda
até a altura de dez palmos. O feu Pórtico he de mármore
com boa figura. O tedo he feito de abobada com pernas de
aranha. Na parede fronteira á porta tem hum fermoíb caixão,
onde fe guardao os ornamentos. Occupa todo o vão até ás

paredes dos lados, e fobre elle fe eftendem as veítimentas,
de que uíaô os Sacerdotes para a celebração do Santo Sa-
crifício da Miífa. Do caixão

,
que he feito das melhores ma-

deiras , fóbe hum refpaldo
, que fe divide em quatorze pai-

néis , todos com molduras retocadas de ouro.

397 Ao entrar nefta mageíloía cafa fe vê no meyo M^^tnth
da parede da parte efquerda , metida no groíTo da mefma

lekyi *

parede, huma Capella com arco, ainda que abatido , grato
aos olhos , e feu Altar azulejado , onde fe adora huma ve-
neranda Imagem de JESU Chriíto crucificado, e duas

, que
fao de fua May Santiifima, e do Euangelifta S.Joao. Ao
pé do Altar efíá huma grande Campa com doze palmos e
meyo de comprido, e féis de largo, em cuja circumferen-
cia le lê a declaração feguinte: Capella , e Sepultura de f^f^l
Joaõ Gramacho

, e de Dom? Angãa fua mulher , tem Mif]

a

quotidiana.

398 No meyo da parede da parte direita ha huma
grande janella de peitoril com grades de ferro, por onde
a luz entra, e faz a Sacriftia clariíTima. Na mefma pare-
de ha hum lavatório curioíiííimo, feito de mármore, com
dous regidos : e dentro da mefma cafa ros lugares mais
aptos ha decentes armários , onde os Miílaes , Cálix , e mais
fabrica da Sacriftia fe guarda com recato , e fem prejuizo.

399 A torre antiga era limitada, e com pouca ac-
commodaçaõ para os finos. O R. Prior fez huma nova de
grandeza competente á magnificência do Convenço, e foy
levantada no mefmo íitio da outra. Segundo a informação
do Author da obra , medida defde o pavimento até a íima-
Iha real , tem de altura oitenta e nove palmos , e de vão
dezoito. Nas quatro faces tem quatro íineiras, todas oceu-

padas

cho.

Janella , e

vatorios.

Torre antiga.

Outra nora ,

que le levantou
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padas já com quatro finos. Pelo nível dos feus arcos principia

a fimalha ,
que nas groíluras dos ângulos aíTenta também por

nivel \ e refalteando para o centro forma em cada face dous

meyos circulos. Deites nafce hum circulo perfeito ; e for-

mão por cada parte hum frontifpicio , de forte , que no meyo

de cada hum accommoda huma fineira : pelo que vem a ter

a torre campanários para oito finos.

400 A fua abobada he de arefta , e fobre ella fe ha

de levantar a cúpula , que por boa regra fóbe a dezoito pal-

mos , vindo por efta conta a ficar a obra medida do pavi-

mento até a grimpa em cento e dezafete palmos de altura.

Tem efcada de pedra difpofta com tal artificio, que por el-

la fe deíce fem fufto , e fe fobe com fuavidade.

401 O mayor deites quatro finos , que (fegundo dif-

femos já) ferve ao Relógio para o miniíterio das horas, he

o mefmo , que por efpaço de taÓ dilatados annos acompa-

nhou a Sagrada imagem' da Mãy de Deos , fepultada para

triunfar dos defacatos dos Infiéis. Depois de collocado na

torre, quando a Virgem Senhora fubio ao throno do feu Al-

tar , cauíou tao defculpavel emulação aos defejofos de fe-

melhantes efpecialidades ,
que moveo a hum dos nolfos Pre-

lados rnayores da Província , a fazer hum exceífo , que por

alta providencia do Altiílimo ficou fruftrado. Delle date-

mos noticia na forma feguinte.

402 Defejofo certo Provincial de trasladar para efte

como ie quiz Real Convento de Lisboa aquelle memorável fino
,
para

L?sboa.

ar iau
que na Corte fe viífe, e fe gozaífe tao rara preciofidade,

mandou a Moura hum Religiofo intelligente , para que con-

correndo com as defpezas neceffarias , fizeííe conduzir o

fino pelo modo, que lhe pareceíTe mais fácil, e mais fe-

o-uro. Bem fentiao os Religiofos , mas naó podiaó encon-

trar a refoluçao. Pofto , com effeito, o fino em huma refor-

çada carreta , e havendo precifamente de paflar pelo íitio

da Fonte fanta , em que fora achado ; fuccedeo , que no mef-

mo lugar , rendida com occulta violência , e feita em pe-

daços a carreta , nao foy poífivel fuftentarlhe o pezo , e

menos profeguir com a condução,

prodígio, que 40^ Pafmaraô os circumftantes com a novidade: e

ça?dciuícon- parecendo-lhes myfteriofo eíle fucceífo, a mefma Virgem
icceo. Senhora
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Senhora deu a conhecer o milagre,

Fonte Santa „

que de novo
deu agua.

i6j
que Deos obrava , a

fim de naõ fe extrahir da fua companhia o pertendido íino,
porque no meímo inftante, em que a carreta fe arruinou,
e o íino cahio íbbre a terra , logo a Fonte Santa , que já ao
povo negava as abundancias da lua agua medicinal , íbltou
os diques á liberalidade, e immediatamente começou a cor-
rer com mayor affluencia , naò ío de agua , mas de virtude
para as maravilhas

, que fernpre obrou em beneficio dos
enfermos. As peííoas , que com pouca fé no prodígio , in-

fiítiraó na porfia de novo iníhumento para a condução do
íino , experimentarão , que em quanto pertenderao deívial-
Io do Convento, nunca o poderão mover; mas aííim, que
fe determinarão a voltar com elle para o feu próprio lugar,
logo a condução íe facilitou , de tal forte , que fe conver-
teo em fuavidade a maravilhofa força daquella repugnância.

404 Elte prodígio refere pelos próprios termos o
noíTo Padre MeftreLezana. Também o Padre Fr.Agoítinho
de Santa Maria , no feu Santuário Mariano , faz deLe memo-
ria , como digno de fe perpetuar entre ps que engrandecem
o poder de Deos, exercitado em benefício do refpeito devi-
do a fua May Santiííima. E pela tradição fernpre confiante
nefla Província, achamos, que outro Prelado mayor, attri-

buindo a cafualidade o referido portento , outra vez pro-
curou trasladar para a Torre deite Real Convento o mef-
mo fino. Porém a Omnipotência Divina fernpre nas fuás
determinações immutavel, obrou fegnndo milagre fem dif-

ferença do primeiro: e mediante efle, deu a conhecer aos
ambíciofos da pertendida gloria, que feria facri lego inten-
to o quererfe apurar mais o fagrado motivo deite taõ con-
tinuado, como incomprehenfivel fegredo.

405 Com efle fino ha em toda a Villa efpecialiílima F^uehacom
fé, afíim no tempo, em que tempefíuofos os ares ameaçaó voL

fin° na

a terra com os malignos effeitos de formidáveis trovões,
como nas horas , em que as mulheres experimentaÕ diííi-

culdade nos partos. Já mais neíle Convento, ena fua vi-
íinhança (onde fe chega a ouvir o ecco do íino) cahio co-
nfco, ou rayo: antes affirmaó uniformemente os Naturaes,
que no mayor exceíTo das tempeftades , em penetrando'
os ares o Tom daquelle fonoro metal , parece, que os re-

lampa-

tez. Tom, IV.

Ann. pag. 3 1 9 ,

num. 4, i> pag.

451. num. 8.

Sant. Marian.
Tum.Vl. Ub. l,

«/«.73.^.148,

Segunda vez íe

incenrou a con-
dução do úao>
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lampagos amedrentados fe apagaó , e os rayos cedendo da

Effeitosdofeu violência, ou íe extinguem , ou fe defviaô. Daqui proce-

de terem os moradores taò robuíla confiança no patrocínio

da May de Deos , mediante eíle inítrumento ,
que em fe-

melhantes occafioes de pavor, em quanto lhe naô perce-

bem a voz ,
efmorecem de aífuttados; mas affim, que o fi-

no toca > immediatamenre fe animaó , e eíperaô da mefma

Senhora o infallivel beneficio de os defender da morte, e

livrallos do perigo.

406 Nos partos diffícultofos toca o fino, para que ou-

vindo-o os Fieis , ajudem com orações , e preces as mulhe-

res
,
que padecem aquelle ameaçado trabalho: e tal he a

confiança, que eftas fazem no amparo da Rainha dos Ceos,

mediante aquelle infcrumento 3 que muitas por lhe ouvirem

o ecco mudao de habitação , deixando a própria , e paf-

fando a hora do parto em cafa alheya, onde claramente per-

cebao a voz do lino. Crefceo efta devoção ,
depois que

prodígio nota- em Moura fe fez publico no anno 1700 o prodígio, que a

Virgem MARIA obrou em Marianna da Fonfeca , mulher

bem conhecida, e reípeitada na Villa. Eftando três dias im-

pedida para expellir o feto, quando entendiaó todos, que

efle eflava já defanimado, e quafi corrupto, inftou , que

lhe tocoífem o fino de Noíla Senhora. Abrirao-lhe as janel-

las ,
para que pudeífe perceber o ecco , e logo que o ou-

vio, deu a luz, com facilidade, hum perfeito menino. Da

mefma qualidade íe referem outros maravilhofos fucceífos,

que muito abonaó a verdade do prefente aífumpto.

vel

CAPITULO IV.

Do gravdiofo Edifício âo Convento , e fuás oficinas:

Motivo de íe

defcrever o

Convento.

407 M at tenção a fer efle o primeiro Con-

vento deita noffa Província , razaõ he ,

que inteiramente defcrevamos tudo o que

lhe pertence ,
para que fe faça manifefta a magnanimida-

de dos Fundadores , e a ventura ,
que nelles encontrarão

os

*Xi
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os Carmelitas , que para efte Reyno os feguiraõ. E ainda

que poderíamos difpenfar neíta diligencia , feita já com a

poífivel diftinçao pelo Efcritor das Memorias Hiftoricas da
mefma Província 5 fempre nos fugeitamos a repetir

(
fem

prolixidade ) a neceílària noticia ; porque a novidade das

muitas obras , que depois de impreíTas aquellas Memorias
fe tem continuado , faz precifo , que naõ fepultemos no
filencio nem o augmento do Edifício , nem a gloria do Pre-

lado 3 que delias foy arbitro, e também fuperintendente.

408

Sua primeira
cala»

§. I.

Da Portaria 5 Clauflro 5 e Dormitórios*

NA entrada da Portaria regular ha hum aU Éntrada

pendre , que eftriba fobre columnas de or- Porwria

dem Tofcana , feitas de pedraria. Entra-fe por huma por-

ta proporcionada , cujas umbreiras faó de mármore bem
lavrado. A primeira cafa , chamada vulgarmente da Por-

tariãy he efpaçofa, e quadrada. Medida cada huma das

paredes > tem trinta palmos. A abobada do tecto he guar-*

necida de arquilhos. Nefta cafa ha hum Altar com retabo-

lo antigo, e nefte eftaó pintadas as três Divinas PelToas da
Trindade Santiffima , coroando a Soberana Rainha dos An-
jos. Ao lado efquerdo do Altar eftá huma porta

,
que dá

ferventia para o interior do Convento.

I- 409 O Clauftro he magnifico , e quadrado. Cada Noticia de

huma das quadras tem de comprimento cento e cinco pai-
Clauftro'

mos e três quartos ; de largura, contando-fe da parede in-

terior até a extremidade dos arcos exteriores, quatorze e

três quartos. He formado em circumferencia de columnas
inteiriças entre pilaftras de mármore. O vão interior, que neE/
he o quadro defcuberto do mefmo Clauftro, medido por ca-

da hum dos lados tem noventa e hum palmos emeyo. A
,area fe divide em quatro canteiros iguaes guarnecidos de
azulejo. No centro ha huma perenne fonte de agua parti-

cipada da mefma , que bebem os moradores da Villa. He
primo rofamente obrada de mármores

, que formão o cha-

fariz por onde a agua fóbe com artificio para fe participar ás

officinas do Convento.

Y 410 Na

A fonte , que



":;tf.,.

: Wi:

.,;,;!'

íiiiiii

!' p:!'
11

i

Primeira qua-

dra.

J?.2'go dos Mi-

litares.

Jazigo dos Re»

hgioíos.

'.;:.'.,';, Sepu^ura de
Lopo Pimenta,

1

:fe í
Outra do Pa>

dre rrancilco

Caíqueiro.

.

'

'

i
1

.

"

'

ir,"

Caía do Capi«

8ulo,na legun-
'''.'

(
; da quadra»

|
.".;-}, 'il' ! Cruzes de Mal'

|
'

i

1
:

'

i, ta.

I j|*i''::
:

í

',

'

'

Terceira , e

quarta quadra

Yarandas do

:'i"

! '

;

Clauftro.

R-feirorio

Capitulo.

1 70 C/irónica dos Carmelitas
410 Na primeira quadra ,

que para quem entra pe^

la Portaria fica á parte direita , eftá a porta
,
que correfpon-

de á que na Igreja fica entre as duasCape'!as de Noíla Se-

nhora da Efperança, e do Apoílolo S. Bartholomeu. No
vão de huma até a outra porta fe coftumaófepultar os cor-

pos dos Militares de Cavallaria, porque o pavimento de-

ite corredor fe lhes deítinou para feu jazigo. Segue-fe de-

pois daquella porta o jazigo dos Religiolos. Nelle ha duas

campas defiguaes : na mayor
,
que tem dez palmos de com---

primento, e cinco de largura , le vê hum efeudo efquartela-

do: o primeiro, e quarto quartel de cinco peças em pal-

ia, e duas em faxa: o íegundo , e terceiro três vieiras po-

rias em roquete *. debaixo tem letras , que dizem : Sepul-

tura do Desembargador Lopo Pimenta , e de fuás irmãas

Inftituidoras defia Capella. A menos avultada diz : Sepul-

tura do Padre Franájco Cafqueiro , e de Dionyfio da Rocha,

de Sande, e de fua mãy Alaria Cafqueira , e de /eus her-

deiros.

411 Na quadra fegurnte eftá a caía do Capitulo,

que tem de comprimento cincoenta e íete palmos e três

quartos, e de largura vinte e fete. Sobre a porta deíla ca-

fa , e dentro delia eílaô efeulpidas duas Cruzes femelhan-

tes na figura , áquellas de que ufaõ os Cavalleiros chama-

dos a&ualmente Maltezes. Efta cafa ferve de Aula. O te-

cto he de abobada : a hum lado ellá hum Altar , e no ou-

tro três freftas rafgadas , por onde entra a luz em tanta quan-

tidade ,
que a faz clariííima. No fim da terceira quadra jun-

to ao angulo , que faz com a quarta, ha hum arco
, que fer-

ve de entrada para diíferentes ofrkinas.

412 Por cima das abobadas do Clauílro correm va-

randas feitas com taô primofa arquitectura , que fe eítimao

por huma das obras mais famofas da Província. Já fe achao

reparadas das ruínas , que as ameaçavao : .e fervem de ef-

pecial adorno para a fermofura do Convento. O pavimen-

to he de ladrilho afeitado fobre as abobadas , que faó de

pedraria.

413 O Capitulo do Refeitório, para o qual fe entra

pelo arco da terceira quadra , he huma cafa de vinte e no-

ve palmos e meyo de comprimento , e vinte e fete de lar-

gura.

1— <ÍM
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(eus Dormita*
rios.

Caía de Jtfovg
dado.

gura. Na frente da íba entrada eftá hum pórtico de mar
more

, o qual da íerventia pára o Refeitório
, que he huma

elpaçoia
, e bem paramentada cafa. Tem de comprimen-

to oitenta e quatro palmos e hum quarto ; e de largura trin-
ta. He cuberta de abobada. Tem boas mefas , e Angula-
íes pinturas. Todas as mais officinas correfpondem a eítas
na grandeza

, e na íingularidade do artificio.

: 4H Tem dous grandes Dormitórios ,' hum de cen^ Medidas *
to e vinte palmos, outro de cento e trinta e oito de com.
pnmento

: ambos cheyos de boas cellas
, que eítao nova-

mente reedificadas
, e remediadas do necefíario para a boa

accommodaçao dos Religiofos. Para eftes Dormitórios fe
vay por huma eicada fuaviííima de fubir , a qual de novo
ie levantou com degráos de pedraria fina no mefmo lugar,
onde havia outra da fundação do Convento muito aperta-
da 5 e difficultofa de íe defcer.

r j
4Í? •

D
f
hum deftes Dormitorios fe entra para a ca-

la do Noviciado antigo, onde fe educarão os primeiros Re-
iigioios

, e grande numero de Varões infignes deita Provín-
cia

, dos quaes daremos em feu lugar a devida noticia. Temoe comprimento cento e féis palmos e hum terço ; de lar-
gura trinta e dous. Tem janella Conventual baílantemen^
te elpaçoia, que indica na arquitectura o miniíterio, paraque foy aberta: epofto que de prefente naô fe coníerva
nefte Convento a educação de Noviços, fempre o lugar da
creaçao delles fe conferva , íervindo para Collegio de Ar-

T

L

C de Iheologia
> Sciencias, que allí com frequência

ie exercitao.

416 A Livraria, que em tempos mais antigos foy
grandiofa

, chegou a ter notório detrimento pela diminui-
ção dos íeus volumes. Hoje fe acha efta perda reparadaem parte

: porque o R. Prior Fr. Pedro das Chagas
, julgan-do

.

fer o gafto feito nefta cafa , mais que neceffariò
, are-

ed.ficou
, ornando-a de boas eftantes , de mefas para o mi-

rln0
„ fud°S

l
e arn,arios Parâ accommodaçao doCm tono. Palfando fua curiofidadeamajs, naÕ fó lhe man-dou pmtar o tefto

, e as eftantes, mas para mayor reígua -do dos uyros
, fez que todos fe enquadernaflem em pafta :

de ylmeV
0maSa°'^ **& bz hum SUnde num '">-mc volumes. y 2 $11. £»0

Mi

Cafa de Livra*
ria.
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§• 11.

Do Adro, e Cerca.

417 Ç1 Endo efte Convento em tudo magnifico, nao

\3 era pofTuidor de mais terra, que daquella,

que as fuás paredes cobriaó. Defejavaó osReligiofos del-

le fazer hum Adro capaz de receber em íi aos que vinhaó

vifitar a Igreja ,
para evitarem o reboliço , e converfaçoes ,

que fe continuavaô na porta , em grande prejuízo dos ce-

lebrantes , e menos decência do fagrado lugar , onde em
reverente attençaô do Senhor da cafa , deviaô na porta del-

ia guardar o mefmo refpeitofo filencio
,
que no interior lhe

era devido. Naõ poderão os Prelados confeguir ordinaria-

mente o intento de fe lhes dar o chão ,
que correfpondia,

ao frontifpicio da Igreja, chamado o chão dosjudeos. Efte

pertencia áCamera da Villa, eos feus Vereadores ,
ou por

motivos verdadeiros , ou por pretextos affedados , fempre

lhes difficultavaõ o bom êxito da pertençaõ.

418 Recorrerão logo , aílim o Prelado mayor da Pro-

víncia , que era então o Padre Meftre Fr. Balthafar Limpo,

e também o Prior do mefmo Convento, ao SereniíTimo

Rey D.João III, reprefentando4he a razão, que tinhaó

para pertenderem de Sua Mageftade aquelle favor. E ven-

do EIRey a jufliça da fupplica, querendo fatisfazer osde-

fejos dos Religiofos, efereveo huma Carta aos Vereadores

do mefmo Senado , na qual lhes mandou , que delTem aos

ditos Padres a terra , que lhes pediaó. O que tudo confta

da mefma Carta, eferita por Sebaftiaó da Cofta , em Tho-
mar, aos 27 de Agofto de 1526, a qual aílgnada por El-

Key he do theor feguinte :

4 J 9 X ^* } e Vw^ãores , Procurador da mhiba Vil-

I la de Moura. Eu EIRey vos envio muito fau-
- dar. Emomendo-vos ,

que deis aos Padres do

Mofleiro do Carmo âa dita Villa bum pedaço de cbaô do Adroy

que foy dosjudeos , que eflá junto do dito Mofteiró , de quan*

tidade honefta , para fa&enm nelle huma cerca para fea
recolhi-

—



Poife , que os

Religiofos to-

marão.

B razia Maria
beneficiou eíte

Adro.
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recolhimento » e para fe evitar a converfaçaÕ

, que tem â
porta da Igreja , por naõ terem outra parte , em que eftar>
porque tu hey por bem , que lho Jeja dado , e dou para if
/o meu con/entimento : e efto fem embargo de qualquer Pro~
viz,aõ, que tenhais de EIRey meu Senhor Padre

, que [anta
gloria haja fobre o dar dos chãos neffa Villa. E/crita em
Thomar, aos 27 de Agofto. Baftiaô da Co/la a fez, de 1 526.

REY.
420^ Foraõ osOfficiaes da Camera pontualiílimos na

execução do preceito Real. Entregarão , e deraó aos Re-
hgioíos polTe da porção da terra , que pedirão ; os quaes
logo fabricarão o Adro com a decência

, que naquelle tem-
po lhe foy pofíivel. Brazia Maria, mulher devota, e noí-
fa irmaa Terceira , o beneficiou , e por eíTa razão íe lhe deu
huma fepultura nelle, a qual eftá (inalada com huma cam-
pa feita de pedra de Montes- claros , junto aporta da Igre-
ja , e diz o feu letreiro : Sepultura de Brazia Maria do Sa- Sua k^ntii

cramentO) irmãa Terceira, que mandou fazer efle Átrio no
anno de 1737.

421 No governo paífado o R. Prior o fabricou de
novo, pondo-o em forma regular, e apparatofa. Segundo
a fua informação , he da maneira feguinte. Medido todo
o feu vão tem fetenta e dous palmos de comprimento , e
feíTenta e três de largura. Para elle fe entra por hum pór-
tico de pedraria , com pyramides , e outros enfeites da ar-

quitectura, que o fazem eítimavel, efica correfpondendo
á porta principal da Igreja. He cercado de muro feito pa«
rao intento, onde nao ha paredes levantadas para outros mi-
niíierios

;
bem que todas ornadas com difFerentes quartoes,

muito gratos á viíla pela fua boa regularidade.

422 De fronte da entrada, e pórtico principal, em D* *°nte, que

diftancia de trinta e quatro palmos , ha huma deliciofa fon- Idro"
atím9

te de agua perenne , fundada em hum banco folido de trin-
ta e fete palmos de comprido

, quatro de groífo , e cinco
e meyo de alto ; guarnecido nos ângulos com fuás vafas ,

e capiteis fuperficiaes. No meyo tem hum bem ideado ni*
cho, de féis palmos de alto, e três de largo, o qual a£
fentajbbre a bica da fonte, e vay acompanhado de dous
quartoes , que alcançaõ , e guarnecem todo o banco , e lhe

for-

Deíçtípçaõ do
Adro I fsito de

noTO.

»íí



' •' '"s*!K38ãrW^""""^

k!'v
«"

'

í. >.

1ÍT4 1

i^"A.
•

,

I

; . .
mu

i
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Entrada para
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c«-ea„ .

Diligencia, que

fizeraõ para a

íomprar.m.

Motivos para
íe recorrer a

LIRey.
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Formão a figura de hum ayrofo frontifpicio. No nicho eftá

huma Imagem de noííaJViãy, e Senhora do Carmo, com
o titulo de Senhora da Fonte , com quem de prefente ha
huma taõ grande devoção , que todos , em obfequio da Sa-
grada Imagem, que nella prefide, eítimaÓ a fua agua , co-

mo remédio efficaciffimo contra as febres : e deita manei-
ra prevalece a Fé para fe uíar fem efcrupulo daquella agua,

que fe deíprezava pelos effeitos da fua nociva qualidade.

423 O pavimento do Adro he calçado de íerxos mi-
údos de difíerentes cores argamaçados de caL O vão

, que
medea entre a Fonte 3 e o Átrio , ferve de entrada para hu-
ma nova porta , que ha para o pateo , onde eftaÕ as offi-

einas inferiores do Convento ; e também hum grande tan-

que
,
que novamente íe fez, onde fe juntaó os deíperdi-

eios das aguas, que da fonte de NoíTa Senhora correm ; e
depois fervem para beneficio das plantas , e arvores 3 que
com eípecial curiofidade , e afFeótiva cultura o R. Prior ,

já nomeado, tem porto na nova cerca.

424 Naó menos feníivel fe fazia aos Religiofos a ne-
ceííidade, que tinhaÒ de terra baftante afe fazer nella hu-
ma cerca para o Convento, que ( como diffemos já ) naó
oceupavaó mais circumferencia 3 que a dos edifícios. Com
o exemplo da mercê, que para o Adro lhe fizera o Senhor
Rey D. João III , confiando na piedade do SerenifíimoRey
D.Sebaítiaó, que naó feria menos liberal para lhes conce-
der a graça, que agora pertendiaó , recorrerão á fua bene-
volência. Por algumas particularidades, que occorriaó ,

íe contentarão 3 com que Sua Mageftade obrigaíTe aosOf-
ficiaes da Camará , a que lhes vendeífe a porção da terra,

que era precifa para fe cultivar em beneficio dos Religiofos
Conventuaes , que naó tinhaÓ outro defafogo 3 que o da
rua , podendo na cerca achar para os feus laboriofos exer-
cícios o alivio de algum decente, e licito divertimento.

425 Crefceraó os motivos para reforçarem o empe-
nho na prefença da JVIageftade , e fó nella poderão os in-

tereífados confeguir o defpacho da íupplica, porque na opi-
nião do Governo da Villa a conceífaó deíle beneficio fe fa-

zia impraticável , aíhm porque era perder o Senado hum
rocio taó eílimavel , como também por eftar nelle huma

Ermida



taçaô
foca pelo Pro-
vincial.

que lhe
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Ermida dedicada ao Gloriofo Bifpo S. Martinho , com oqual unha o povoefpecialiuima devoção : e como preci-

Ta^ Z'
a/e ficarde™° dos muros da cerca , parecia

efta d^culdade quafi impoífivel de /e vencer.

p a^t
2
p ^ Pro

yin«'»l entaõ exiftente, que era o M.R. R«P«rnPadre Fr. Gafpar de Serpa , valendo-fe da eftimac.õ
, quedelle faz.ao os primeiros da Corte

, que entaÕ fe achava em

ÍS TeknT a S
f Mageíbdc, juntamente com .«eceftdade, que havia daquelle terreno, «dificuldades

fropoft as
,

e a repugnância do Senado. O Sereniffimo Rey&°h Tu c

3 C
°,í

Umada ec
!
uidade

' 1ue naõ «««• emdamno da Villa íemelhante alienação feita de hum rocio
<jue rara nenhuma coalk lhe fervia ; eaílentando

, em que
as duvidas erao facílimas de refolver, fem prejudicar aoSenado nem faltar aos Reiigiofos com o delpacho da íua
juitifacada Petição

, em favor delles mandou paífar hum AU«ri,.para que o Corregedor da Comarca, que era o da £&S.Gdade de Beja fofle o executor da venda da terra , pa-
ra que eila houveíle de fervir de cerca do Convento. Man-

J°A
' T %£ obflante q^íquer embargos , e contrarie-

dades dos Officaes da Came.a , íempre o Corregedor por
força defta íua d.fpofiçaô deife aos Religiofos pofre da ter-

Z:a 7t\teS C
u
W a^W* de paramentarem a Er-m,da deS Martinho, e fazerem no muro da cerca huma

porca
, pela qual no d,a do Santo entraíTe o povo a fatif-

fazer a fi» devoção
, e a comprir com os feus votos. OAlvará copiado fielmente he do theor feguinte.

427 "F £ r
Rey %° £ber a VÓS Col-^gedor Alvará dei-

M» . \ a
Comarca

',
e Correição da Cidade de 4 D- st«Beja, que havendo refpeito áPetiçaÔ na outra meyafo- baiHaô -

U lha atraz, d.zem o Prior , e Padres do Moííeiro dcNof-
, s fa Senhora do Carmo da Villa de Moura , á vifta da necef-

"vilí^M
6 tem

^° pedaÇ° d° Rocio do Co"klho da
"

ri 11 T '
de
^f

M d 'ta Peti?a6 faz mençaó)Pa-„ra meterem dentro na íua cerca: hey por bem , e me
„ praz por fazer efmola ao dito Morteiro, que lhefeja ven!

"com eâ A,
Ped"S

?
deRoclo

r
c°nfórme a huma tranque»com efíe Alvará fe ha aprefentada, e aifmada por Aí

33

f |l
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176 Chronica dos Carmelitas
3, fonfo Alveres , Meftre das minhas obras , a quem a mati-

„ dey fazer. Pelo que vos mando, que vades logo a dita

„Villa de Moura , e façais avaliar o dito pedaço de Ro-

deio do que vai de compra, por duas peífoas deboacon-

„ feiencia, e entendimento , huma em quem os ditos Pa-

„ dres fe louvaráó , e outra os Oírlciaes da Camera. E

3? fendo os ditos louvados em defvario , tomareis hum

5 , terceiro o mais a prazer das partes ,
que puder fer; aos

„ quaes louvados , e terceiro dareis o juramento dos San-

„ tos Euangelhos 5 que façao a dita avaliação bem , e ver-

3 , dadeiramente. E tanto , que a dita avaliação for feita 5

5 , os ditos Padres trarão perante vós o dinheiro do preço

„ delia, o qual vós fareis depofitar em poder de huma pef-

„foa fegura, e abonada, para de fua mão fe empregar em

3, alguma fazenda de raiz , que renda para o Concelho j e

„ vós tereis cuidado de fazer comprar a dita fazenda com

a, a mais brevidade , que poder íer. E como o dito depo-

3, fito for feito , fareis logo dar poífe do dito chão aos di-

„ tos Padres ,
para elles o meterem na fua Cerca como dito

3 ,he, fem embargo de quaefquer embargos, com que os

,, CfHciaes da Camera da dita Villa a iífo venhaõ , os quaes

3, remetereis aos meus Defembargadores do Paço , e toda-

„ via lhe dareis a poífe do dito chão. E por quanto no di-

3, to chão , que aííim mando , que fe venda aos ditos Pa-

„ dres , eílâ huma Ermida de S. Martinho , que ha de ficar

3, dentro da fua cerca ; elles fe obrigarão a ter fempre a

„ dita Ermida reparada , e bem concertada : e da dita ava-

3, liaçao , e do mais ,
que neíle cafo fizerem , digo fizer-

35 des conforme a efte Alvará, fareis fazer outros Autos pu-

3 , blicos 3 que lhe fera tresladado , dos quaes Autos fareis

3, dar o treslado autentico ao dito Prior 5 e Padres para o

3 , terem para fua guarda , o que aífim cumprireis , pofto que

3, eíle Alvará naó feja paífado pela Chancellaria , fem em-

3, bargo da Ordenação em contrario : Gafpar de Seixas a

„fez em Évora , a quinze de Março de 1573. Jorge da

3, Corta a fez eferever : e em dia de S. Martinho feraõ os?

3, Padres obrigados , e aífinados para terem huma porta aber-

3, ta para a gente poder ir á dita Ermida. REY. Martim

3, Gonçalves da Camera.

^ 428 Naa

1— iiji
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zeraõ da ter-

ra paia a cer-
ca.

428 Naofoyprecifo, que os Religiofos fe vale/Tem <&>m, <m
da^piedofa fevendade do Soberano

; porque logo fe ajufta-
" "

rao com os Officiaes da Camera , os quaes mudando de pa-
recer

,
vendo que Sua Mageftade favorecia o Convento,

venderao-lhe o terreno por quatrocentos iml reis , que os
ditos Officiaes logo receberão. Tomada a poile, cuidou o
Frior exiftente em murar a terra comprada , a qual medi-
da na-forma ordinária

, tinha de vão quinhentas e dez va-
ras Neíte terreno, depois de murado, fe fez hum srandio-
io lago, todo de mármore lavrado, que tem de compri-
mento cento leífenta e cinco palmos, de largura trinta e dons
e hum quarto, e de altura, em huma parte dez, e em ou-
tra quatorze. Nelle fe recolhe toda a agua , que vem do
Uauflro

, que he mima , e a temos por mercê , feita pelo
Seremifmo Infante D. Luiz , Senhor qne foy da Villa de

cIZa
'' ^i Pr

hUm A1Vai'

à paflado na Villa de S«P». «-. *. oconcedeo aquelle Convento o poder conduzir para feu ea !
nfM,c D LuiI

Ao a agua do chafariz de Santa Comba
;
o qual Alvará Z'°

C°™'

copiado do feu original he do theor feguinte.

O grande tan-

que, que ainda
e^Ue.

429 » C* U o Infante faço faber, que ví a Petição* Alvará do
35 JL^ atrazefcrita do Prior, e Convento de Nof- Infaute D «

P rt f«,^ ã~ ~: ix. T7-H 1 • ti * . Luiz.fo ça«u i r^ V
1U1

>
c ^u" vento ae jnqí-

„ ia Penhora do Carmo da minha Villa de Moura : e haven-
'
aosoSir? *°A

qr
nelI

íl

diz
f
m

•
mandey ^r vifta delia

„ aos Officiaes do Concelho da mefma
; e vifta fua repo-

„ íta a num me praz, que os ditos Padres poiTao tomar o
35 íobejo da agua do chafariz de Santa Comba , e haver na
„ lua Caia do modo, e maneira, e com as condições e
„ obrigações, que pelos ditos Officiaes lhe he concedido,
„ porque aííím o hey por bem, e lhe mandey paíTar efte
» por mim aííinado

, que íe cumprirá poílo que naõ paíTe
„ pela Cbancellaria. Diogo de Proença a fez em Serpa , a
„ leis ae Janeiro de mil quinhentos cincoenta e cinco.

.
I ,

Infante D. Luiz.
430 Attendendo os Prelados daquelle Convento pa-

ra a abundância
,
que tinhaÓ de agua, cultivarão a cerca

,mandando nella plantar muitas arvores frutíferas, e plan-
tas deliciofas. Delias íe gozarão fem contradição, maia decem annos

: ate que entrando a governar a Praça certo Ca-
Z; valhero

A eerca culti-

vada de arvo»
res.
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Damco , qne

fez ao Conven-
to hum Gover-

nador.

I
1
"."''

Por mcffleftia

fica em fictí-

cio o nome.

RefignaçaS dos

Rehgioíos.

Nova cerca >

que íe murou.
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valhero pouco affeclo a Religião , e muito contumaz nos

precipícios de íua cega opinião , cahio na reprovada tyran-

nia de nos privar daquelle bem, que de juítiça , e de pie-

dade nos devia confervar. Dourando a fua má vontade com

a exterior apparencia do ferviço de Sua Mageftade, e com

o arTedado pretexto, de que a Milicia da Praça necefíitava

daquelle terreno para os íeus exercicios bellicos , de po-

der abfoluto na execução da fevícia , mandou demolir os

muros , e fe fez fenhor do terreno , naõ para^fe utilizar

dos feus reditos , mas para que o Convento naõ fe ajudaf-

fe das producções da fua fecundidade.

431 Por modeítia deixamos em filencio o nome de-

ite inimigo, que fó nas arvores de efpinho , que deftruío,

prejudicou o Convento em mais de três mil cruzados , que

nunca lhe foraõ reílituidos , nem compenfados. O grande

poder do aggreíTor fez com que a Religião tiveíTe por me-

nos afrontofa eíla violência, do que algum futuro grava-

me ,
que lhe ferviíTe de inquietação 5

moftrando-fe os Re-

ligiofos menos apaixonados no exterior , do que elle fe deu

a conhecer na vingança. E como era notório , que elles

com defpeza própria, e com beneplácito delRey D. Seba-

fliaÔ haviao comprado aquelle terreno, fícavaó maisgene-

rofos em refpeitar a Mageftade , em cujo nome o Governa»

dor aífedadamente procedia, do que em allegar razão al-

cruma para a defenfa: e neftes termos perderão a cerca com

reiignaçaõ igual ao gofto , que tiveraó de a poífuir.

432 Com efte fucceíTo , que nos Rehgioíos caufou

apenas huma natural defconfolaçaò , deixarão fem cultura

o reílo do abbreviadiííimo terreno , que o Governador def-

prezara : até que o R. Prior Fr. Pedro das Chagas excita-

do do arTeclo , que tem ás utilidades do Convento , naó

querendo períiítir na refoluçaó dos feus anteceífores , con-

tentando-fe com a pouquidade da terra
,
que naò fora ufur-

pada , fez delia nova cerca , enchendo-a de arvores , e hor-

taliças na diftancia de duzentas e vinte varas , que he to-

do o vão , que oceupa o feu novo muro. Dentro delle ,

além do lagomayor,em que fe confervaõ muitos peixes, ha

huma nova fonte , onde fe recolhem os fobejos da agua da

fonte dedicada no Adro á Virgem NoíTa Senhora , fendo

em

-*M
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em beneficio das plantas mais a abundância da a agua para
adegar ,

do que a orcumferenaa do terreno parlas pro-

CAPITULO V.
• Das Juas vendas , conceffões Reaes , e ifenções. .

433 T^\ F/
de a

f
Ua fundaÇaõ % o Convento de

| J Moura hum dos mais avencajados no pa-

os Padroeirí^"™
"'

'
A$ ^^

' 1Ue lhe doaraõosíaaroeiios, e as primeiras, que por modo de elmo!»Jhe demraõmuKas peíToas pias, baftavaõ a fuflentar femempenho ma,s de feffenta Religiofos Conventuae ™
tantos erao neceflanos para frequentar o Coro e a Au
Ias com anaceflanteaffiftencia, que taõ louvavelmente edtficava aos moradores da Villa. Movidos efles do affeíto
queprofeff.v.6 aosReligiofi», e confiderando nc

S

com que adm.mftravaõ os bens do Convento
, lhe deixa!vao grandes efmolas, e boas heranças ; competindo entre

ed„W
'nTeS

,í Tf™ au8ment« o património, e re-

Ío ,;
Pe" 1S/,§reja

'
°nde inftitulaõ feus Morga-dos

, fegundo confia dos mmtos
, que nellas fe eftabele-cerao quando os Infiunidores porVenturas publicas itgurarao a perpetuidade dos vínculos.

PUD11«s le

434 For çfta caufa veyo o Convento a enricuecer

íeiçao a difaphna Regular
; porque a abundância os faziaindependentes

, e a affiftencia
, que tinhaõ de todo o 11cefl.no, os livrava de divertirem dofervicode Deos os cuTdados que hoje (pela faltado precifo)commumente,

"

«urbao aos Rehglo!os, que na realidade faõ pobre Por"'como os bens do Mundo naó tem perinanenciá À
Zl Au

m
cf°

íe dlminu» aõ »m o tempo
: e a maZpane ddles faltarão na reftauraçaõ defteReyno de Ponugaj. Na occafíaÕ, que os ndeliíhmos Porumuezes JchZraoRey ao Sereniffimo Senhor D.Joaõ 1V

§
, efte ConvTnto perdeo naõ menos de oito herdades da/ntSSE

Z *
que

Quantos Reli-

giolos podia o
Convento fui-

tentar.

Efmolas, e he«

ve.

Regularidade

nafcida da

abundância;

Diminuição
do património
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que poíluía , e juntamente com ellas as courellas de Safa-

ra , e a Vacaria, que lhe era própria; por eflar tudo na

Raya de Caftella , onde o inimigo tomou a vingança ,

que naó podia executar nos parciaes da liberdade.

435 Donde nafceo ficar o Convento com tanta di-

minuição no património, que de prefente apenas tem para

íuftentar até vinte Religiofos : e pofto , que o zelo de mui-

tos Prelados íe tem appiicado em adquirir novas rendas pa-

ra remediar tamanha falta , como o feu eftabelecimentona

Provincia do Alem-tejo naô fe pode fazer em outra coufa

mais ,
que nas lavouras ; eftas com a irregularidade dos

tempos negaó a producçao dos frutos , e da efterilidade das

terras procede a falta de remédio ,
para fe acudir ás indi-

gencias da Communidade.

436 Os Sereniííimos Reys D.João II , D. Manoel ,

e D.João III tomarão na íua protecção tudo o que per-

tencia a efte Convento ,
para lhe acudirem com o amparo,

e com a defenfa ,
prohibindo o damno ,

que fe lhe fazia

nas fuás herdades, e coutando eftas, para que nunca fen-

tilTem detrimento. Tudo confta de huma Carta delRey D.

João III, quevay no fim defte volume, na qual faz men-

ção das emrcês dos feus anteceíTores. Nella fe verá como

ElRey D.Joaô lí , diz ; Tomamos as coufas do dito Mofiei-

ro foi nofja guarda , e amparo. ElRey D. Manoel confir-

mando efta mercê em ordem á protecção do Convento , e

também a refpeito de lhe coutar as herdades pela mefma

forma do íeu anteceíTor , diz: Queremos , e nos praz,, que

a dita herdade feja coutada de paftos , com pena de hum real

por cada cabeça miúda , e grande cinco , para elles ditos

Religiofos. ElRey D.João III conclue, dizendo: Pedindo-

nos os fobreditos por mercê , que lhe confirmaffe a dita Car-

ta , e vifto por mim feu requerimento , e querendo-lhe faz*er

graça, e mercê, tenho por bem, e lha confirmo, e manàoy

que fe cumpra, e guarde como em ella fe contém, &c.

437 Eftes piiííimos Monarcas feguiraó a inclinação,

que á noíTa Ordem teve o Auguftiííimo Rey D.João I : por-

que além dos grandes favores feitos a efte Real Convento

de Lisboa, também tomou o de Moura na fua protecção:

felicidade ,
que já mais nefta Porvincia ficará efquecida. E

pofto

\

»m íM
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pofto que nao defcobrimos o Alvará , ou Carta , onde efta
graça íe contém

j delia achamos memoria em muitos efcri-
tos pertencentes a eíla Província ; e como verdade indubi-
tável fazem delia menção o Padre Meítre Lezana nos íeus
Annaes

, e o Padre Fr. Agoítinho de Santa Maria , no feu
Santuário Mariano.

438 Bufcando em tempos antigos outras mercês, que
o Convento de Moura recebeo dos Senhores Reys deita Mo-
narquia

, achámos
, que o Sereniííimo Rey D. Pedro í fez

ao Prior, eReligiofos delle perpetua doação dos refiduos
dosTeítamentos, e legados naõ cumpridos daquella Vil-
la; eaílim mais de todos os bens, que lhe anda ííem fone-
gados : de forte, que tudo o que por eíle caminho fe co-
braífe , fe applicaría para as obras do Convento. Para eíre
efFeico mandou a todas asJuftiças , que foífem requeridas
da parte do Prior, cobranem os ditos bens, e os tira/Tem
de quaefquer peíToas

, que os poííuiíTem indevidamente, e
os entregaííem aos ReJigiofos : o que tudo com exacçao fe
executou em benefício do Convento.

439 O SereniíTimo Rey D. Fernando confirmou eíla
mercê, que por efmola fizera feu Auguflo Pay. O Serenií-
íimo Senhor D. João I depois de acclamadoRey, a confir-
mou em Villa-Real , fegundo confta de huma Carta de con-
firmação, feita naquellaVilla por João Domingues, aos 27
do mez de Dezembro, era de Cefar 1426, quevemaíer
no anno de Chrifto de 1388.

440 Nao menos liberal com o mefmo Convento íe
moftrou o Sereniííimo Rey D. Duarte

; porque lhe fez a ef-
mola de dous moyos de trigo , e dous de cevada

, pagos
em cada hum anno no celleiro da mefma Viíla, O Alvará
deita mercê foypaííado no anno de 1434; e foy confirma-
do pelo Sereniííimo Rey D. Aftonfo V , no anno de 1439.O que tudo confia de outro Alvará aííinado pelo Senhor
Infante D, Pedro, Duque de Coimbra, que na menorida-
de do mefmo Rey feu fobrinho, governou efie Reyno.

441 Com igual affe&o aos noíTos Reíigíofos o Se-
nhor Infante D. Fernando , Pay do felicifíimo Rey D.Ma-
noel , ampliou eíla mercê : porque fazendo-a os Senhores
Reys D. Duarte feu Pay, e D. AíFonfo íeu irmão, fonas

fuás

Lez. Ann, Tom.
Vhp.

3 19- ».4.
Saiu. Marian.
Tom. VI. Ul). ít

t«g- M9.

M"cê delRey
D- Pedro I.

Confirmação
dei Rey D.Fer»
Dando»

Mercê delRey
D. Duarcc.

Confirmação
delRey D. Af-
íonio V.

Mercê do ín«=

fante D. ler-

nando.
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fuás vidas 5 elle a concedeo perpetua, e mandou, que os

dous moyos da cevada fe lhe deíTem em trigo. A, mefma
graça foy confirmada pela Sereniffima Infante Dona Brites,

mulher do Senhor Infante D. Fernando , como Tutora , e

Curadora do Duque feu filho: a qual conceíTaõ com 3 ru-

brica da mefma Senhora , diz da maneira feguinte.

44^ TI? U a Infante Dona Brites , Tutora , e Curado-

JLrf ra do Senhor Duque meu filho , confirmo a
mercê dos quatro moyos de trigo , que o Infante meu Senhor^

que Deos haja , fiz, e/mola aos Padres do Carmo de Santa

MAR IA da Villa de Moura : Álvaro Annes a fez* em Beja,

a y do mez, de Março de 1473.

443 Confirmarão também eíla mercê , oSereniííimo

Duque de Beja D. Manoel , logo que tomou poífe do Du-
cado 3 antes de ferRey, no tempo que fe achava na Vil-

la de Thomar, por Alvará feito na mefma Villa, por Pedro

Corrêa , aos 8 de Outubro 5 e o Sereniífimo Rey D. João
III, por Alvará feito a 13 do mefmomez noanno de 1530
em Lisboa, por Damião Dias 5 e finalmente a Sereniííima

Rainha DonaCatharina, como Curadora, Tutora, e Go-
vernadora doReyno na menoridade de feu neto oSerenif-

íimo Rey D. Sebaíliaõ
,
por Alvará paliado a 26 de Agofto

de 1553.

444 Governando eíle Reyno ElRey D. Filippe III

de Caílella, mandou , que fe continuaíle aos Religiofos a

mercê dos quatro moyos de trigo ; mas que o pagamento

delles fe lhes fizeíTe no Reguengo de Beja; por haver fei-

to mercê da renda dos celleiros de Moura , e Serpa ao Du-
que de Lerma. Foy eíla ordem paífada em Lisboa, porSe-

baíriao Preífello , aos 6 de Fevereiro de 1608. A mefma
graça confirmou o Sereniífimo Rey D. Filippe IV , por Al-

vará feito na Cidade de Lisboa por Duarte Dias de Me-
nezes a 3 deJulho de 1638.

445 O Sereniííimo Rey D. AfTonfo V fez a eíle

Convento mercê de ifentar os Lavradores das íuas herda-

des da Barrada, Alagoa, e Penteador , para que naò pu-

deífem fer confrangidos a fervir nos mini fterios de Beílei-

jos. Tutores 3 e outras oceupaçoes femelhantes; cujas pa-

lavras
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lavras expreíTas faõ as feguintes : Fazemos faber , que nós
querendo fazer graça , é mercê ao Priol , e Frades do Con*
vento

, e Mofteiro de Santa MA R IA do Carmo de noffa ViU
la de Moura, temos por bem, e queremos , que dom calei-
ros, que viverem, e lavrarem em dous cafais [eus, que tem
em o termo da dita Villa , onde cbamao as Barradas

, fe-
jaÔ daqui e?n diante efctifados , e recufados

, que naò fir-
vaõ em nenhum encargos do Concelho , nem vaõ co?n prezos,
fiem com dinheiros , nem fejaõ Tutores , nem Curadores de
nenhumas peffoas . . . nem que fejaõ conflrangidos para ferem
poftos por Beíieiros , &c. Efta graça foy confirmada por El-
Rey D. Joaõ III, que fallando dos Religiofos daquelle
Convento, diz: Querendo-lhe fazer graça , e mercê, te- 2È$.?c2s
nho por bem, e lha confirmo, e mando, que je cumpra, e

IIL

guarde afim tao inteiramente, como [e nella contêm. Tudo
confia de huma Carta defte fegundo Monarca , que contém
a mercê delRey D. AfFonío V: eno fim do volume vay #
fielmente copiada do feu original.

446 O mefmo Senhor por huma Carta quaíí do the- °utra mer£ê

orda que acima tranfcrevemos , feita em Lisboa por Gre- nar£f
fm°M°"

gorio de Amaral no anno de mil quinhentos vinte e nove
do Nafcimento deChrifto, concedeo os meímos privilé-
gios aos noíTos vaqueiros. E eira graça foy confirmação da
que já lhe havia concedido o SereniíTimo Rey D. AfTonfo V
por Alvará feito em Lisboa, porJorge Dias, aos fete de
Janeiro de O qual por feguira mefma formalidade do
outro 5 deixamos de o tranfcrever.

447 No anno de 1641 o SereniíTimo Rey D. ToaÕ Mercê deiRe?
IV por Alvará de 26 de Agoíto, feito em Lisboa porJoão

D " Joaõ IYe

Pereira, concedeo a efte Convento a preferencia nas com-
pras dos mantimentos neceíTarios, ainda que eíles naõ efte-
jao almotaçadosj impondo ás pefToas , que a feu cargo ti-
verem o vender quaefquer mantimentos a pena de dez cru-
zados, fe faltarem a vender primeiro , do que a nenhu-
ma outra peíToa , aos Relig/ofos daquelle Convento. O AU
vara foy affinado por Sua Mageftade , eporfer breve, aqt
o tranfcreveremos bem copiado do feu original

1

fui

>> Eu
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448 ,3 TT? U EIRey faço faber a vós Juiz de Fora,

„ 1j Vereadores , Almotacés , e a quaefquer

3J outros Miniftros 5 e Officiaes deJuftiça da Villa de Mou-

3 , ra , a quem efte Alvará for moftrado, que eu hey por bem ,

3, e me praz, por mo inviar a pedir por fua Petição o Pro-

„ vincial da Ordem de NoíTa Senhora do Carmo defte Rey-

3, no de Portugal ,
que quando por parte do Prior, e Re-

3, ligiofos do Mofteiro da dita Ordem ,
que eftá na dita Vil-

„ la , fe pedir nos Açougues , e Praças delia , carne , pefca-

3, do, e todas as mais coufas, que forem neceíTarias para

„ fuftentaçaÓ dos Religioíos , e familiares do dito Moflei-

,,ro, lhe deis, e façais dar com toda a brevidade, tudo

3 , de que tiverem neceílidade, de maneira que nao tennaó

,3 razão de fe aggravar. E quando a dita carne ,
pefeado,

3j e mais mantimentos naô eftiver ainda almotaçado para ie

3, poder vender ao tempo, que por parte do dito Moftei-

3, ro for pedido 5 mando a qualquer pdfoa , que dos di-

35 tos mantimentos tiver cargo ,
que logo para o dito Mo-

35 íleiro dé tudo, o que delle lhe for pedido, e houverem

a, mifter, pofto que ainda nao eílc almotaçado, deixando

35 hum penhor para depois o pagarem pelo preço , que lhe

3, for pofto ; e nao o cumprindo aííím qualquer Almotacé,

35 carniceiro , ou outra peíloa, a que pedirem a carne, pef-

,5 cado , 011 outra coufa , encorrerá cada hum em pena de

,,dez cruzados, ametade para os cativos, e outra meta-

„ de para quem aceufar. È mando ao Corregedor da Co-

3, marca da Cidade de Beja, que aggravando-fe o ditoPri-

3, or 3 e Religiofos de lhe nao darem os ditos mantimen-

„tos, lhos faça logo dar 3 e com eífeito fazer execução pe-

35 la dita pena nas peífoas , que nella incorrerem. E todos

3, cumpraô,e guardem, façao cumprir, e guardar efteAl-

3 , vara como nelle íe contém ;
porque por fazer mercê por

3 , efmola aos Religiofos do dito Mofteiro , o hey aííim por

3, bem , e me praz, que elle valha , tenha força, e vigor,

5 ,
pofto que o eífeito delle haja de durar mais de hum anno>

3, íern embargo da Ordenação do livro 2 titulo 40 em con«

3, trario. Manoel Gomes o fez em Lisboa, a 26 de Agofto

33 de 164T. João Pereira de Caftellobranco o fiz eferever.

REY. 449 O
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Mercê do mef-
mo Senhor,
paransõfe pa-
garem Deci-
mas.

449 O mefmo Senhor por Provifaò pafTada em Lif-
boa a cinco de Novembro de mil feiscentos quarenta e féis
feita por Miguel de Azevedo , libertou a efte Convento
para naÕ pagar as Decimas das rendas , que lhe tocavaõA qual Provitao junto com outras, que pertencem ao mef-
mo Convento, fe achaÕ no feu Archivo , e nao as traní-
crevemos por evitar a prolixidade, que de tanto numero
delias poderia reíultar.

450 He também tradição confiante (por notícia par RegaU;1 ant?§4

ticipada de pays a filhos) que os Priores deite Convento &2SSÍ:
tmhao antigamente voto na Camera da mefma Villa, com

na c 'iracra °-

íua cadeira particular
, na qual prefidiao aos Vereadores

s
entre os quaes lhe era fempre devido o primeiro lugar. Per-
derão a poííe defta regalia , mais por omiíTao no modo
de aconfervar, que por derrogação do privilegio. E como
o Cartório da Camera nao tem Archivo, nem lugar certo3
muitos dos feus papéis importantes le tem perdido, outros
por effeito da malicia foraó defviados; entre os quaes te-
mos por certo, que padaceo ruína a ProvifaÔ

, pela qual
nos foy Concedida aquella efpecialiííima graça. Querendo
o R. Prior Fr. Pedro das Chagas examinar a realidade de-.
fie ufo antigo

, nunca achou documento amhentico, por on-
de fe pudeíTe regular. Porém o DoutorJoaÕ Rodrigues Vac-
ca, que foyjuiz de Fora daquella Villa, fegurou ao mefmo
Prior, que no Cartono da Camera vira papéis, nos quaes
o Prior do Carmo eftava afinado em primeiro lugar ; do
que naturalmente fe inferia a indubitável preferencia aos
Vereadores.

451 No mefmo Archivo do Convento fe miardaõ conce<fòèM
muitas conceíToens Pontifícias , paíTadas em benefício dos

^^
Fieis, paraaugmento da fua devoção, todas dirigidas á
noíla Igreja. Por eíTa cauía he mais , do que nenhuma ou-
tra da Villa vifitada dos moradores, os quaes profeífao á
nofla MãySantiííima do Carmo hum taó reverente afFedo,
que fe faz precifo darmos nefta matéria huma particular'
e dilatada noticia.

Aa CAPI*
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1 8 6 Chronica dos Carmelitas

452 A

Imaçem de

JESU Chrifto

Crucificado»

CAPITULO VI.

Das milagrofas Imagens , que efie Convento teve 3 e de pre-,

/ente con/èrva na fua Igreja.

Inda que Deos Senhor Noflb (
fempre

admirável em feus Santos) obra por me-

_ diaçaó de todos as maravilhas, que con-

tinuamente experimentaõ os Fieis; por alta providencia fua,

e por myfterios oceultos á noíía comprehenfaó , he certo,

que fe moftra mais benigno 5 e mifericordiofo em humas ,

do que em outras Imagens, quando nellas he bufeado pa-

ra remediar as neceííidades dos homens. Na Igreja do Con-

vento de Moura , entre as muitas , e devotiífimas ,
que def-

de a íua fundação oceuparaõ , e aclualmente prefidem nos

feus Altares , algumas fe efpecialifaõ nos prodígios : e po-

fío ,
que já temos fallado na mayor parte delias, agora

repetiremos , em ordem a fazermos públicos os numerofos

portentos , que devemos eternizar neftes eferitos , para que

crefeendo os motivos de engrandecermos a Deos , demos

a efte Senhor a gloria , que merece , e aos íeus Santos as

devidas graças pelos benefícios, que maravilhofamente nos

concedem.

§• 1.

Da Veneranda Imagem do Senhor J ESU dos Agoniza-

dos 3 trazida daquelk Convento para o Car-

mo de Lisboa.

45 3 T T Avia naquelía Igreja huma Santiíílma, e mais

JL JLque todas refpeitada Imagem de noíToRe-

demptorJESU Chrifto pendente da Cruz , que alli collo-

cárao os primeiros Fundadores. Tem de altura três palmos,

e he obrada em madeira, com taõ rara perfeição na femitria,

que parece querer nas proporções imitar a figura do fea

SacratiíTimo original. He tradição conftante , e nunca en-

fraquecida , que a fua Capella própria fora a mefma s que

•ajll
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hoje fem perder a antiga denominação, ainda no feu Altar
conierva outra Sagrada imagem do meímo Senhor Cruci-
ficado, que no avultado do corpo contém a medida dona*
tural : de forte , aque por ella razaõ , a Capella íe intitula

do Senhorj E SU.

454 A invocação, que desde taõ largo tempo con-
ferva de Senhor dos Jgo&inadcs, adquirio naquella Villa por
caufa da luavidade , e paz de efpirito , que na morte ex-
perimentava*) os léus devotos. Eítes anticipadamente o em-
penhavaõ

, para que nas agonias daquella terribiíiílima ho-
ra os reforçaííe , a fim de íahirem da luta da alma com o
corpo, beneméritos da coroa, que os Predeílinados violo-
rioíamente coníeguem na melhor vida: e era obfervado,
<]ue os moribundos davaõ evidentes linaes, de que o Senhor
pela fua infinita mifericordia naò lhes faltava com feus effi-

cazes auxílios
, quando elles para os receberem fe difpu-

nhao com meritórios aótos de Fé.

455 Aquelles, que nas fuás afflicçoes internecidos, e
devotos concorriaó a efte Divino Senhor, pondo na fua pre-
fença toda a fua efperança ; voltavaõ infallívelmente con-
folados , e favorecidos. Taô raros , e numerofos eraô os
portentos, que o mefmo Senhor obrava em beneficio do
povo

, que em havendo na Villa neceííidade urgente , o pri-

meiro , e mais prompto remédio , que a todos occorria,
era o patrocínio do Senhor J E S U dos Agonizados. Nas
efterilidades da terra por faltas de agua; nas redundâncias
das chuvas , no exceífo das enfermidades

, quando eraô
contagiofas , ou defconhecidas ; e finalmente em todas as
occafioes de fupplicarem á protecção Divina , tiravao do
Altar aquella Santa Imagem, e em devota ProciíTaõ a acom-
panhavao pelas ruas publicas da Villa , e gozavaõ a felici-

dade de verem logo os feus defejos fatisfeitos , e de todo
remediadas as moleftias , que occaíionavaõ o damno.

456 Para confolaçaô dos feus devotos apparecia a

Santa Imagem nas Prociífóes da Quarefma : e era notório,
que o concurfo creícia com o intereííe de ver , e adorar
aquelíe Senhor , que fó em femelhantes acções apparecia

j

porque em todo ornais tempo , eftava na fua Capella de-
centemente occulto. Mas ainda aílim encuberto, nao deixa-

da % va

Intitulado £<;•

ttbor dos Agoni*

zadoS}

A efie Senhor
íe recorria nos
mayores aper»

tos.
tá 1

I I

Sahía fora nag
Prociffões de
Quarefma.
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va de refponder aos fufpiros , e votos de quem com enter-

necidas vozes o confultava Oráculo, e lhe manifeítava os

íntimos arTedos do feu coração : que pofto os penetrava,

parece, que mediante as exprefioes da própria vontade dos

ccrorefpon- afliftentes melhor os percebia. Nefta Igreja, que pela fua

diaâsíuppiica,
magn ificenc ia merece a legitima denominação de Templo ,

para que nada lhe faltafle, até nefte lugar confervava fen>

pre favorável o feu venerado Propiciatório.

457 Com folido fundamento devemos aííim chamar

ao Propiciador Divino , enthefourado na fua devotiffima , e

fempre encerrada Tribuna ;
porque além das locuções in-

teriores , com que favoreceo as almas de muitas pelfoas ef-

pirituaes , que o comunicavaõ ; he conftante ,
que efta fua

Santa Imagem, ufando das vozes humanas , fallara percepti-

velmente ao noflb Venerável Fr. Paulo deJESU, irmão

Leigo, de exemplarifíima vida,e heróicas virtudes, oquai

com opinião de Santidade exiftio no meímo Convento de

Moura. Defte Divino favor lhe reíultou a intelligencia, que

teve do feu felice tranfito , que aconteceo em hora preve-

nida , e já delle efperada. Mas porque em feu lugar ha-

vemos de eftender mais efta noticia , agora fó nos compe-

te tratar do Author defte taó extraordinário , como admi-

rável portento.

458 Quando o Senhor Condeftavel D. Nuno Alva-

res Pereira chamou do Convento de Moura os noífos Re-

ligiofos para primeiros habitadores defte feu Real Conven-

to de Lisboa , cuidou em que foliem os mais authorizados,

e virtuofos. Eftes ,
que em tudo feguiaó as pizadasdo Me~

ftre Divino, parecendo-lhes ,
que íeriaô mais felices os ex-

órdios da fua obfervancia Regular dentro do novo Edifício,

vindo acompanhados da Sagrada Imagem do SenhorJESU
dos Agonizados ; ufaraó das cantellas , que pedia taõ ino-

pinado fuccello , para trazerem juntamente comfigo a Santa

Imagem, que era hum preciofo Thefouro da Igreja. Naó

foy efta refoluçaó premeditada , nem percebida dos mora-

dores daVilla; porque o recato, com queoSenhor efta-

va no Altar, encubrio o defculpavel roubo dos feus afFei-

çoados : de forte , que quando na Villa eorreo a noticia da

novidade, já naó- havia tempo para fe evitar aquella refo-

Uiçaí,

A Imagem tra«

zida para o

Convento de

Lisboa.

Sentimento dos

moradores de

Moura.

*,".||
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luçao 5 que os devotos lamentavaò como prejuízo univer-

fal da terra , que ío o mefmo Senhor poderia remediar, fe

com a fua diffuíiva virtude quizeíTe obrar na diítancia as ma-
ravilhas

,
que benignamente concedia pelo influxo de fua

faudavel prefença.

459 Como penhor de infinito preço , osReligiofos fcfito#tó da

deite Convento o eftimaraó conforme os merecimentos do mm&oE<
original , e qualidades da copia : e recatando-o em lugar

decente , delle exífrahiaò a Sagrada Imagem para a expo-
rem á veneração dos Fieis fobre o Altar mayor, deíde o pri-

meiro dia da Quarefma até a Dominga dos Ramos. Sahia Funções* em
também nas Procifloes das Seitas feiras da mefma Quarefma, Síico.

ahia apu*

acompanhada de infinito concurfo , aííim de gente popular,

como de peííòas illuítres, que pelos Claufhos deite Con-
vento vinha correr, e meditar os PaíTos do mefmo Senhor

JESU , fegundo o numero delles
, que fe contarão da ca-

ía do injufto Miniílro até o Monte Calvário , onde pela

redempçaó do Mundo oífereceo a feu Eterno Pay a fatisfa-*

ctoria viótima da própria vida.

460 Também na Quinta feira Mayor fe fazia com
a mefma Santa Imagem huma folemne Prociífaõ , que attra-

hia numerofo concurfo dos moradores da Cidade. Excitados

todos da profunda reverencia , que lhe confagravaô , naó
perdiaó occafiaó alguma de fe empregarem nos feusobfe-

quios : até, que prevalecendo a refoluçaÕ de fe medicarem
os PaíTos de Chriíío com huma veneranda Imagem do mef-

mo Senhor com a Cruz ás cofias , na forma
, que com el-

Ja caminhou para o lugar do Sacrifício, ficou o Senhor dos
Agonizados íubílituído para as acções do feu antiquiffimo

miniíterio. E porque também já no Altar mayor fecolloca-

va outro Santa Imagem menos avultada , acordarão os Pre-

lados em que a do Senhor dos Agonizados tiveíle Capeíla
própria, onde folie collocado, e gozaífe os cultos, que
Jhe erao devidos : porque efeondido fe fazia pouco lembra-

do; e expoíto, neceífariamente fe lhe havia de tributar
,

huma continuada , e nunca fallivel adoração.

461 Coníiderando, pois, na falutifera qualidade,

que exaltado na Cruz gozava contra o mortífero veneno
das enfermidades ; e prevenindo também o mais efficaz re-

médio,

Com efpeclâlí»

dade em Quin.
ta feira Santa 4

Reíoluçaõ dos

Prelados.

Imagem ccJ!o«

cada naEnfsf*
mana.
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médio, que osReligiofos poderiao appetecer para fahirem

das agonias da morte triunfantes do ultimo confli&o; por

commum parecer dos mefmos Religioíbs aíTentaraó ,
que a

Enfermaria do Convento era o mais proporcionado lugar

para nelíe reíidir o Senhor dos Agonizados. Nella erigirão

hum Altar, onde a milagrofa Imagem, com a poííivel de-

cência , fe confervou mais annos do que o miniílerio da mef-

ma Enfermaria; porque eíla por occurrencia de novos pa-

receres veyo a fervir de Dormitório , confervado o Altar,

e nelle a meíma Sagrada Imagem, para a qual fora edifica-

do: e he tradição invariável nefte Convento ,
que os Re-

ligioíbs enfermos tanto confiavao na protecção daquelle Se-

nhor, que muitos fem o beneficio da Medicina fe recobra -

vaÔ da iaude, e outros acabavaõ a vida dando evidentes íi-

naes , de que o Senhor Ih es aíliília propicio em favor da al-

ma , e beneficio da falvaçaô.

462 Ultimamente a devoção de alguns Religiofos

fez 3 que eíla preciofa Imagem gozaíle de mayor culto , e

que afliffida de alguns Fieis , que com eípecialidade a efti-

para onde foy mavaõ , fe trasladaífe do Altar do Dormitório para huma no-

biliííima Capella , ornada com os primores de mais extre-

mofa liberalidade. Aílim fe executou , e fe coníeguio o in-

tento com tanta plaufibilidade , que naó podemos difpeníar

na exacla noticia delia, a qual deixamos para depois a expen-

dermos , quando das Capellas do Clauílro deíle Real Con-
vento fizermos a merecida menção. Agora fó daremos a ler

hum teítimunho authentico do que temos referido, em ordem
á vinda daquella Sagrada Imagem, como pertencente ao Con-
vento de Moura , que deferevemos. Eíle fiel monumento,
he tao antigo como da Era delle fe vê : e fegundo as con-

gruências mais naturaes , he eferito por hum dos mefmos
Religiofos , que trouxeraÒ de Moura em fua companhia a

Santa Imagem. Temos por certo
, que eíle foy o Padre Fr.

Diogo Gil
,
que no primeiro Capitulo Provincial , celebra-

do neíle Real Convento de Lisboa , no tempo
, que o Santo

Condeflavel vivia, foy eleito III Definidor, e logo Prior

deíle mefrno Convento. Foy também depois eleito Provin-

cial , fegundo confiará da ferie dos Prelados
,
quando a ef-

crevermos. O monumento copiado do original he dotheor

feguinte. 463 3 , Era

trasladada
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463 " TH ^ dC íefar I435
'

BÍei'°n °S PadreS de M°n™«ntofi.

)5 1 ^ Moura Carmelitas para o Morteiro do Car- dedisno'

5, mo de Lisboa
,
que habia feixo o Condeftabre Nuno Al-

„ beres Pereira , e foron os primeiros Fundadores eitos úm
„ miados pelo Condeftabre, e troiberon para ello huma par-

„ te do Báculo do Profeta Elifeo, que tinha três dedos em
„trabez de tamanho, e a Imagem do Senhor Crucificado,

„ que fe dizia dos Agonizados, que tinha feicho muitos mi-*

„ lagres em Moura , e era fahido em muntas neceííidades

5 , em Procillòn , e no faimento remediaba os mefteres, e
,,feer tradiçon haber fallado com o Irmão Paulo, conber-
„ío do Morteiro de Moura, e tinha de tamanho três pai-

3 , mos de caraveira , a qual fervia em Moura nas Procrçons
„ deCarefma, e troiberon ás eícondidelas dos da terra, e
„ do dito Mofteiro, que quando o foiberon já cá jazia, e
3 , eítaba mui guardado, fó defde o começo da Corefmaeí-
„ taba no Altar mayor té Domingo de R^mos , e fahia em
3 , ProciíTon ás Seftas feiras , e á Quinta feira Mayor com
„ gram companha

, que vinha a ello , e íe tornaba a guar-

a, dar. Y troiberon mais leite de Santa MARIA Noífa
„ Senhora Mãy de Deos, e huma mui graõ Relíquia de
3, carne do Apoftolo Santo André , e todas eftas Reliquias

„ fe don a beijar ao Povo nos dias das fuás Feftas , e obra
„ Deos Noífo Senhor muitos milagres, e de tudo feer que
„ he finaron eito os avante efcritos. Fr.Didacus. . . & ego
3 , teítis Reginaldus . .

.

464 De outra memoria antiquiíTima coníta
, que ha- kecuHoíose-

vendo naVilIa de Moura huma univerfal epidemia , depois Sot?
Ag°*

de muitas Preces, e rogativas, que fe fízeraó a Deos (to-
mando-fe por interceílores muitos Santos, que nefta Villa
fe reprefentavaô em Imagens milagrofas) por difpofiçaó Di-
vina, recorreo o Povo ao SenhorJESU dos Agonizados.
Aconteceo

, pois , que antes de fe valerem do feu effica-
ciífimo amparo , a morte triunfava dos moradores em tal
fórma, que a nenhum accommettia , que naô ficaíTe fendo
feu laílimofodefpojo. Mas logo, que foraõ patrocinados
doAuthordaVida, tal foy a differença dos fucceífos

,
que

voltando-fe para elles a ventura , a morte íe retirou da Vil-

la 3

33
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la, e os enfermos fe coroarão da vitoria , a qual conííílía

em ficarem ifentos do perigo , e reftituidos á faude.

465 Efta grande felicidade fe confeguio da maneira

Prodígio , que feguinte. Ordenou a noíTa Communidade acompanhada do

obrou em hu- r?rero e fe^uida do Povo , huma devotiífima Procillao , na
ma epidemia. *>1WiWl *" £> _ , . 1 rr„„J^ -

qual fe davaô notórios fmaes de penitencia: e levando a

Sagrada Imagem do Senhor dos Agonizados , com ella^en-

travaô peías°cafas dos enfermos. Logo que a collocavaó na

prefença de cada hum , entre maviofos fufpiros , e lagri-

mas de verdadeira compunção , lhe cantava a Communi-

dade eftaAnnphona: Proteffor nofler , afpice Deus, & ref-

pice in faciem Chrifii tui. Com efta bem fundada diligencia,

tendo por fuaviífimo o trabalho de taô repetidos clamores,

de tal forte commoveraó a miíericordia Divina, que come-

çou a Villaa experimentar publica melhoria nos enfermos,

e nos fáos milagrofa confervaçaÓ da faude.

§. 11.

Da foberana Imagem do Senhor JESU dos Paffos.

466 T T E admirável efta Soberana Imagem por

JLJL muitos títulos , e por todos digniflima

de que os Fieis com profunda reverencia a adorem. Pe-

la eftamra natural, reprefenta a figura de hum homem per-

feito. O femblante he taÒ circumfpeclo, e grave , que nin-

guém emprega nelie os olhos , que naó fique temorofo de

ver a mais refpeitofa Mageftade. Os finaes de fua fagrada

Paixão fe percebem tanto ao vivo , que o Sangue^ do ro-

fto, como fe na realidade correífe da cabeça, naÔ parece

pintado. Sua modeftia compunge^ e a reflexão feita nos

feus tormentos eftimula a contrição. A decência, com que

fe guarda , conduz muito para le confervar o affeclo
, que

lhe tem feus devotos : e a grande authoridade , com que

fahe a publico, faz, com que os corações mais rebeldes fe

movao a lhe repetir obfequios, e multiplicar genuflexões,

467 Da Capella tollateral do SenhorJESU , onde

efta depofitada, fahe duas vezes no anno fora da Igreja:

huma na Prociííao dos Paffos a outra quando juntamente

com

Perfeição da

Sinta Imagem

Quando íahe a

yublico.

— "
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com as Santas Imagens da mefma Capella vay na ProciíTao
do Triunfo. Neítas occafioes, efe a neceílidade o requer,
ainda quando eftá occulta , concorrem os Fieis a valerfe do
feu contaclo , como de remédio de muitas enfermidades.
Os febricitantes faò milagrofamente favorecidos com a°ua
tocada na corda , com que o mefmo Senhor eftá cingido.
A mefma Sagrada Relíquia applicada na occafiaÓ de partos
perigoíos , tem foltado dos cárceres do ventre grande nu-
mero de infantes , ficando elles , e as penalizadas mãys li-

vres do damno.

468 O efparto da corda, que a Santa imagem tem
pendente do pefcoço, he defeníivo efpecial contra asfan- »rS
guixugas, que fe pegão na garganta. Quem chega a ex-
perimentar femelhante moleflia , deita huma pequena por-
ção daquelle efparto em agua, e bebendo-a , aírlm que lhe
toca nas fauces, fica milagrofamente livre de tao intolerável
mordacidade. Tantas faó as maravilhas executadas por efte
modo, que naó fe poderiaó referir fem prolixidade. Dei- Grande Mme :

xamos deasefcrever, porque todas fao idênticas , e fó dn> íhas.

e maravi*

ferem pelos nomes dos intereíTados
, que gratos aos bene-

fícios, naó ceííaò de os publicar em applauío daquella San-
ta, e milagrofa Imagem.

469 Os que fentem a trabalhofa queixa de intermi» Defeco das

tendas, nunca deita veneranda Imagem fe a partaÓ fem ali-

vio
; e quando a Fé he robufta , confeguem logo a extin-

ção do mal. Muitos cafos portentofos fe contao, credores
de fama , efpecialmente o que a reípeito de fi publica Ma-
noel Pires Calvo , homem dos principaes da Villa de Mou-
ra , aquém pelo procedimento, e pela qualidade da pef-
foa fe deve inteiro credito.

470 Teftifíca
, que em todas as moleftias graves de

fua vida , fempre fe achou fingularmente remediado por ef-

pecial providencia do SenhorJE SU , a quem recorre na
prefença deita fua Santiííima Imagem. Achando-fe ultima-
mente ferido de humas rigoroílflimas quartãas, e vendo ,

que para as lançar fora naõ bailara todo o poder da Me-
dicina, veyo peííbalmente á fua mefma Capella na hora
em queparcfecia a mayor violência da queixa: e animando-
íe a rogarlhe com inftancias pela reftituiçaò da faude 5 cheyo

Bb de

intermitcncias.

Portento 5 que
o Senhor obrou

em Manoel Pi-

res Calvo.
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de Fé, e de compunção lhe diffe , e repetio: Que da fua

Divina prejença nao fe havia de levantar, (emconfeguir o

de/pacho da Jupplica. Foy de admirar o repente 5 com que

a Febre declinou : de forte , que extinguindo-fe desde alli

a caufa, e os efFeitos da moleília, delia ficou totalmente

livre , econheceo, que na felicidade deite fucceílo coope-

rou milagrofamente a Divina Omnipotência.

§. HL

Da Santa imagem de noffa Mãy, e Senhora do Carmo,

que eflâ na Capella dos Confrades do Sagrado

Efeapulario.

Naó he eftà'

Imagem a cjwe

foy achada.

Onde efteve

antes de fe col-

locar na Igreja*

Prodígio gran-

de, que ebreu

a favor de hu-

ma fua devota.

II !

Quanto efh

mulher pade<

cia.

47 í Ntiquiíiima he efta Santa Imagem, e fem-

. pie foy venerada por milagrola. Imita ao

natural na eft atura , e he fermofiffima. O R. Padre Fr. Ago-

ftinho de Santa Maria no feu Santuário diífe : Que era a

mefma da fundação do Convento , achada juntamente com

o fino no lugar , onde a piedade Catholica a efeondera por

livrala dos facrilegos defprezos da Infidelidade. Porém he

certo , que efereveo por noticia menos verdadeira ;
porque

eíta Senhora, ainda que he das mais antigas Imagens do Con-

vento , efteve fempre collocada no Altar do Capitulo, e fe

mandou fazer para o minifterio dasProciííóes, em que fahe

a publico aoshombros dos feus piiíiimos Confrades.

472 A occafiao ,
que houve para fe collocar na Igre-

ja, onde os Fieis tem a confolaçao de a verem quotidiana-

mente, foy hum raro prodígio, que obrou em huma mulher

fua devota, a qual em attençaó ao feu inefTavel nome , jul-

gava por felicidade ter o de Maria. Efta , ainda que natural

do Lugar de Alqueva , Termo da Villa de Portel , aíTiítia na

de Moura : e era cafada com Francifco Borralho. No anno

de 1670 começou a padecer huns continuados accidentes ,

que os profeíTores da Medicina chamaó Epilepfia, eoyxA-

goGotta-coral Quando delles era accommetida, cahia de

repente , e perdendo o acordo , moftrava os trabalhofos ef-

íeitos do mal na convulfaô de todo o corpo, na attraçaó

dos nervos, e outros malignos fymptómas , que lhe pu-

nhao
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nhao em evidente perigo a vida. Durou eíla enfermidade
ate o anno de 1672 , km haver na Medicina efficacia nara
a vencer: e em todo o tempo, que a pobre mulher a pa-deceo i

fempre fe encomendou a noíTa Mãy Santiflin» doCarmo
,
elperando na fua protecção o alivio do mal , que

a todos le reprefentava irremediável.

473 Neftas fupplicas perfiftio fervorofa, até que no
dito anno em huma Sefta feira immediata á primeira Domin
gade Mayo, d.a em que a Igreja celebra as memorias daMay deUeos, chamada vulgarmente Dominei da Roía
luccedeo em beneficio da enferma a maravilha feguinte Sa'
hio de cafa Jogo depois da entrada da noite a bufca/agua
ao

r
chafariz de Santo Agoftinho, que lhe ficava próximo á

ca/a de lua haDitaçaÕ; e quando menos efperava , vio cer
cada de relplandores, e cheya de incomprehenfivel gloria
a fempre Virgem MARIA Ramha dos Anjos, queaffim
lhe fallou

, e lhe diíTe : Riba, as tuas orações le foraó
acenas. Por ellas merecefles a minha protecção : de Jorte, quejade meu Santtjfimo Filho alcancey o favor de te livrar deachaque taõ maligno. Mas para que reconheças, que o he
mficio he meu

, a manhãa ainda fentirás a moleflia de hum
accidente : e depois de vinte e quatro horas na Igreía do Car-mo jtcaras reftuuida dos femidos , e para Jempri livre da
enfermidade. r

474 Entre confufa, e alegre a venturofa creatura
affim lhe perguntou : Quem fois Vós, minha Senhora , que
iffo mefegurats? Reípondeo ; Sou a Senhora do Cario
immediatamente defappareceo a Soberana Mãy do Creador'
deixando a fua favorecida tao robufta na Fé deita verdade'
que voltando para cafa, logo a feu marido referio o íuccef-
o, que ouvio admirado

, e fe difpoz a obfervar fe o fim dei-
le reípondia ao feliz annuncio de tao infallivel Oráculo No
dia feguinte foy a mulher á Igreja do Convento de S.Fran-
ciico a purificar fua alma, mediante o Sacramento da Fe-
n,te

r
C

c' ,

6 a
n
enchelade exuberancias de graça com a Sa-

grada Euchanftia
, que recebeo 5 dando depois ao Senhor

as devidas graças pelos benefícios prefentes, e a fua Mãy
fcantiiiima o poífivel agradecimento pela maravilhofa ante-
cedência.

Reccorreo á
Virgem Senho-
ra.

Appsrece Nof»
ia Senhora do
Carmo, e fal-

ia a íua Serva.

A MiTy deDecj
fe dá a conhe-
cer.

Prevenção ef?

piritual.

Bb
475 Pi'e

> <
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475 Prevenida , por eíle modo, para o conflidô^

depois de chegar a caía , logo pelo meyo dia lhe fobre-

veyo o accidente com tanta ieíaô dos fentidos ,
que na

opinião dos circumftantes ficou moribunda. O marido,

que nao ignorava as particularidades do cafo ,
efperando

a gloria, que â Mãy de Deos havia de refultarde taò ra-

ra maravilha, logo na manhãa da Dominga da Rofa fez

conduzir a mulher para a noíTa Igreja do Carmo , onde deu

conta do fucceílo aoR. Padre Prior. Efte fem duvidar nos

portentos , que Deos coftuma obrar em obfequio de íua

Mãy Santiííima , mandou ,
que collocaflem a enferma no

pavimento próximo ao Altar mayor, onde ficaíTé expofta,

como fe a tivefTem de íepultar. Nefte lugar, nao ío os af-

fiílentes, que convocados da novidade fe ajuntarão , mas

também os Médicos para eife eífeito chamados , virão,

que o accidente , fem obedecer a nenhum dos remédios,

que fe applicavao , excedia aos mais poderofos daEpilep-

fia: porque a boca da convulfa eítava fóra do feu lugar,

e fuppoíto nao fe abrir depois de tantas diligencias , natu-

ralmente nao poderia a enferma ufar mais das vozes; e fó

por grande milagre de Deos aconteceria o contrario do que

a Medicina enfinava, e de novo perfuadiaô as obferva-

çoens.

47Ó Com o difeurfo dos Médicos crefeia nos cir-

cumftantes a Fé , e movidos de piedade Cathoíica , alli ef-

perarao a hora , em que fe ajuflavao as vinte e quatro af-

finadas pela Soberana Medianeira da maravilha. No meyo

dia em ponto, reftituida a feu próprio lugar a boca da en-

ferma , e recobrado repentinamente o exercido dos íenti-

dos, fe levantou; e ajoelhada, diíle em voz intelligivel :

Ay minha Senhora do Carmo ! Já nefte tempo a Igreja ha-

via recebido em fi a mayor parte do Povo , c qual con-

corria a ver o fim do íueceflo , que logo fe começou a der-

ramar pela Villa: e todo aquelle grande concurfo deu gra-

tulatorios louvores á Mãy de Deos , enternecido de pre-

fenciar hum taó admirável portento. O Padre Meftre Fr.

Bento de Sampayo (natural da mefma Villa) em tempo,

que era Provincial defta Provinda, affirmava, que tendo

ainda pouca idade, fora teílimunha ocular do fucceíTo, com
todas

'('
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Publicjçaò dà
maravilha.

Sermaõ dê ãO
<^aõ de graças*

rodas as particularidades
,
que já o Padre Fr. Agoftinho de

Sanca Maria efcreveo , e nós como matéria competente á
prefente hiltoria , o repetimos.

477 Logo que a mulher tornou a fí , fem experimen-
tar effeitos da moleítia , nem lefaõ alguma, publicou

, que a
Soberana Senhora , que lhe fallou , era em tudo parecida
á eíla Sagrada Imagem , de que agora tratamos. O Pv. Pa-
dre Prior , que ainda naquella hora eftava para celebrar
Miífa, fe reveftio, e a cantou em acçaõ de graças com a

folemnidade poííivel. O Padre Fr. Matthias da Coita fubio
de repente ao púlpito , e diicorrendo nas palavras do Ca-
pitulo 1 1 do Euangelho de S, Lucas : Locutus eft mutus,&
admiratâí Junt tuvb<z , fez hum gratulatorio , e exhortati-
yo Sermão , e nelle publicou as circumítancias da maravi-
lha , que as tefíimunhas fidedignas depuzeraõ na forma, que
as tranícrevemos.

478 Algumas Religíofas do Convento de Santa Cia- femmm
*a , que eílá defronte do lugar da appariçaÓ da Virgem Se-

da maravilhs

nhora, afirmarão, que naquella hora virão abrirfe o Ceo3

e defcer para aquella parte hum rayo de luz taô admirável,
que as deixou abfoitas. Huns homens principaes da Villa3

que carnalmente fe achavaò converíando em hum lítio pró-
ximo

, virão o mefmô refplandor : e delles os que íaô vi-
vos, ainda pregoao eíla verdade, como merecedora de fi-

car eternizada. Outras Religiofas do Convento do Caílel-
lo da mefma Villa tefiificarao

, que o feu Coro , onde ne-
íla occaíiaô fe achavaõ, feilluminara de tal modo, que pa-
recia haverem nelle entrado os fefplandores do Sol. Donde
refultou

, que o Povo na tarde , e noite deíie dia, em ve-
neração da May de Deos , viíTtarao o lugar, onde fora vi-

fta
i e depois da reverencia devida ao Original , começou

a eílimar mais
, que antes a fua Sagrada Imagem , pe!a no-

ticia
, que fe lhe participava , de fer efta a fua mais propor-

cionada, e verdadeira copia.

479 ^aõ foy já mais a mulher attacada dos antigos conhecimento,

accidentes
, donde fe verificou melhor o prodígio : e para oTdiSo?

ú

que os Fieis no tempo futuro ohouveíTem por indubitável,
tomou delle formal conhecimento o Uluítriílimo D. Diogo
de Soufa , Arcebifpo de Évora, vindo depois de alguns an-
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nos vifirar a Villa de Moura. Á devota mulher dalli em
diante fe chamou Maria do Carmo , tomando o íobrenome

da invocação da Senhora
,
que liberalmente lhe concedera

o benefício da faude: e naô obftante fer caiada, fe lhe con-

cedeo o Habito inteiro de Terceira. Com elle andou vefti-

da até acabar a vida, que fem embargo de fer efta antes da-

quella graça, bem regulada ; depois da maravilha foy mais

exemplar, e por ella mereceo entre os Fieis a commua opi-

nião de haver chegado ao gráo heróico da virtude , que lhe

mereceo huma morte preciofa.

480 Logo a Santa Imagem foy collocada na Capei-

la das Relíquias, onde o Povo a vifítava, e da fua clemên-

cia recebia innumeraveis favores. Alli fe confervou alguns

annos , até que os feus Confrades , querendo fazer huma
demonílraçao digna do feu ardente zelo , fabricarão a no-

va Capelia , que lhe dedicarão, onde actualmente preíide

com tantas ventngens no culto, que conforme o eílado da

Villa, naò pôde paliar amais a generofa piedade dos feus

Adminiftradores.

481 Excitado de huma devoção, que parecia mais

que ordinária , Jofeph Fernando Vaz , depois que correo a

confiante noticia de taô rara maravilha, começou a amar

a efta Soberana Senhora, com tal extremo , que fó lhe fa-

tisfazia os deiejos , quem com elle concorria a dizerlhe mui-

tos louvores. A eíte honrado homem, (que da Cidade Évo-
ra pailbu a fazer refidencia na Villa de Moura) faltarão am-
bos os olhos fora, por occahaõ de huma terrib/liffimamole-

ftia, na qual efteve próximo a acabar a vida. Além da ce-

gueira , lhe ficarão alguns reíiduos da mefma enfermidade,

que lhe prohibiaó o viíltar as igrejas , do que lhe reíulta-

va hum inconfolavel pezar : e affirmava, que para alivio

dos feus males, lhe bailaria o poder ir todos os dias á Ca-
pelia da Virgem Senhora do Carmo, de quem elle era adop-

tivo filho, pela íingular prenda do feu fagrado Efcapulario,

que havia recebido : e fem já mais variar deita vontade ,

íèmpre que podia , a expreíTava com vozes de afFeclo , e

zelo.

482 Depois de perfiftir mais de hum anno nefta lou-

vável porfia, houve hum amigo de confiança , que por lhe

dar



Sua rcíigna»

Çaó, e prudên-
cia no reípon=
der.

Grande mila-
gre da Virgem

Tomo I. Parte II. i99
dar gofto, lhe diíTe

; que continuaífe na fua devoção
, por-

que poderia merecer, que ainda a Senhora lhe déífe vifta.
Refpondeo Jogo taò humilde, como prudente; Eu fó quero
ver a Deos, e para efe fim me bafiaó os olhos d?alma; efe
para gozar da prefença de fua Mãy SantiJJima aquelles naõ
bafiafem, entaõ fenteria ejja perda, afjimcomo agora me
penaliza confiderar

, que os naò tenho para ver a Jua mi-
lagrofa Imagem. Quando lhe inítavaõ, que da Mãy de Deos
fe valelíe para lhe refticnir os olhos , cortava o fio da con-
verfaçaó

, dizendo : Eu naõ amo por ititere/Je ; quero-lbe
bem por força de inclinação.

483^ Poucos dias fe paliarão
, quando á mefma So-

berana Senhora fe fez huma foJemniíhma Feita com Procif-

£l
pa,a 3 qU^ concorreo toda a Villa com deípeza, e Sjfe'

""'
'

affiftenci a. Aqui entrou o Servo da Senhora em devotas an-
ciãs de ir também á Igreja. Perfuadiraô-Ihe

, que ficaífe em
eafa, porque naõ feria potável introduzirfe em taõ nota-
vel concurfo

, fem ficar opprimido , e em termos de lhe fuc-
ceder mayor defgraça. Vendo fua família

, que elle fe ac-
commodava

, foy á Igreja do Carmo, e o deixou em cafa.
Porem elle movido do feu amor, veyo como lhe foy poííj»
vel árua, e parou em parte, onde ao fahir da Prcciílaò
ouviíte os finos do Convento, a fim de meditar no feílivo
triunfo da May de Deos, pofto que o nao podia prefen-
ciar. Nefte lugar fe demorou até voltar a gente, a quem
defejava perguntar as particularidades da Feíla. Cuvio as
vozes dos que paífavaó, e rezando huma Salve Rainha, em
quanto fe avifinhavaõ

; quando chegou áquellas myíterio-
fas palavras : Effes voffos olhos a nosvclvey, de repente fe
lhe reítituiraó os olhos : de forte, quevio, e perfeitamen-
te conheceo a quem fe contentava com lhe poder fallar.
Foy efte extraordinário prodígio folemnizado com admira-
ções

, e vivas do Povo
, que naô acabava de crer o mek

mo, que via. O intereíTado gratificou á fuaBemfeitora eíla
graça, com fe lhe dedicar até a morte, fazendo huma vida
penitente, exemplar, e fanta.
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§. IV.

Da mtlagrofa Imagem da Santifjima Avó de JESU Chrifto,

May da May de Deos , e Proteftera de noffa Ordem

a Senhora Santa AN NA.

484 T? Sta Santa Imagem he de efeultura , propor-

£2j cionada na fimitria , e íingular na efpecioíi-

dade do femblante. Com venerando afpe&o attrahe as in-

clinações de quem nella emprega os olhos , para Ihecon-

fagrar os affeâos da mais rendida vontade. Tem a altura

de cinco palmos e hum terço. No braço direito fuíten-

ta a Imagem de MARIA Santiííima fua digna Filha : e

efta Senhora também no braço tem a Sagrada Imagem do

Menino JESU: e porto que a fua Capella (íegundo di£

femos já) he antiquiíhma , e o retabolo do Altar indica nao

fer moderno ; as Imagens fao de primoroío artificio, e pou-

co fe diftinguem daquellas, que de preíente os melhores

Eítatuarios obraô pelo feu novo eífylo.

485 Saô contínuos os votos, que íelhe offerecem,

e ínnumeraveis os troféos demonftrativos do feu poder. Em
todo o género de enfermidades he bufeada , porque a to-

das adminiftra o mais efficaz , e prompto remédio. Porém
as matronas da Vil la fao as mais aífedivas na fua veneração,

pela particularidade, que nella reconhecem de lhes dar mi-

lagrofamente o leite necelTario para alimentar os filhos,

quando lhes falta , ou quando pela qualidade defmerece. Pa-

ra obrigarem a mifericordiofa Santa , fazem em feu obfe-

quio hum caritativo exercicio , que por tradição de fuás
a

£ primeiras inftituidoras , e por experiência nunca fallivelna

Villa, he meyo efficaciíímo para confeguirem o intento.

Levaó á prefença da Santa nove meninas pobres , e repar-

tindo com cada huma a efmola, que podem , nameíma Ca-

pella lhes daó a beber do leite ,
que ordinariamente gaita o

Povo ; e reprefentando á mefma Santa em devotas orações

a neceííidade , quefentem, voltaÓcoma confolaçao de lhes

acodir aos peitos leite puriííimo , e com abundância.

4g6 Outras
, que ou por falta de Fé , ou por fegredo

particular da providencia Divina, nao ficaõ logo favorecidas

da
' ÍK
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da Santa , continuaÒ

( acompanhadas das nove meninas ) a

fazer hum Novenario de Preces: e he voz confiante, que
acabado efte exercício, promptamente confeguem o bene-
ficio. Por efta cauía he a devota Capella defla poderofa San-

ta taó frequentada , aíTim dos eftranhos , como dos mora-
dores da terra , que actualmente fe admiraô nelJa peíToas

de hum, e outro fexo, pondo na fua prefença as neceífi-

dades , que padecem
,

para que adminiítre o mais conve-
niente foccorro ás fuás laftimofas , e bem exprelTadas mi-
ferias.

487 No anno de 1735 , em que a Província do Alem-
tejo experimentou a mais feníível de todas as efterilidades;

quando os Lavradores por falta do alimento neceífario pa-
ra os gados , os deixavaó vagar fem paftores

, por onde o
próprio inítinto os levava , e os habitantes do Paiz pereciaõ
de fome ; obrou a Gloriofa Santa ANNA hum taÔ maravi-
lhofo portento

, que fe faz digno de plaufibilidade entre os
mayores. Achava-fe na Villa de Moura huma mulher em tan-

ta pobreza
, que naÓ tinha na terra outro bem , que a ef-

mola de huma filha, também pobre, que das aíliftencias

do neceífario , que lhe adminiftrava o marido, repartia com
a mãy , que eftava já abfoluta do matrimonio , e contava
de idade fetenraannos , acompanhados de varias queixas,

que lhe impediaõ ufar dos meyos lícitos para o íuílento da
vida , e reparo da faude.

488 Aconteceo, pois, que a morte fem attender pa-
ta as confequencias futuras , levou de hum golpe quaíi con-
tinuado o marido, e mulher; eíla que era filha, e aquel-

Je, genro j deixando quaíi ao defamparo hum tenro infante,

que pouco havia , que nafcera , e naÕ fe lhe podia admi-
niftrar outro alimento, que o do leite, porelle meímo re-

cebido dos peitos humanos. Com efíe accidente fe confide-

rava a anguftiada mulher taõ afflida
, que naó fabiaoque

fizeífe
, nem achava caminho, por onde houvelTe de melho-

rar de taõ adverfa fortuna. Sendo a penúria s em que vi-

via, taÔ extrema , era o que menos íentia
; porque achava

abertas as portas dos Fieis, por onde mendigaífe , e fiava da
Providencia Divina , que foífe ella do numero das creatu-

v
ras ineptas, que fem trabalhar (por notória ímpoífibilidade)

Ge liou-

Pobreza fèa.

mulher , que
de Santa AN-
NA fe favore-

ceo.
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houvefíe de andar vefíida , e fatisfeita do pa6 quotidiano da

liberalidade Divina, que nunca falta.

489 O que muito a mortificava, era a penfao do ne-

to, que lhe ficara, fem meyos de lhe pagar a creaçaõ,ou

de lhe adminiftrar peíToalmente o neceíTario alimento. Com
efte fatal defgofto , vendo que fe achava deftituida de toda

a confolaçaõ humana , foy á Igreja do noíTo Convento , en-

trou pela Capella da Senhora Santa A N N A , levando nos

braços o menino , que era occafiaõ dos íeus pezares , e alli

lho entregou, para que por conta fua correíle darlhe o fu-

ftento neceíTario ;
pois fó aflim ficaria o feu coração livre

das agonias ,
que já excediaõ a fua paciência , e lhe tira-

vaô a vida. Dizia-lhe, que pois naõ ignorava a efficacia

de amor devido aos netos , quizeíTe por fua clemência ,

moftrarfe benigna com huma avó taó enferma, e taõ avan-

çada em annos, a quem faltavaó os meyos de remediar aquel-

la taó publica, como urgente neceífidade.

490 Foy cafo admirável o que fuccedeo : porque

lançando-fe o infante, excitado naturalmente da fome, aos

eftereis peitos da avó , aííim que eftes fentiraó o contacto

dos tenros lábios , immediatamente fe fecundarão , e pro-

duzirão tanta abundância de leite, que parecia fer ella a

mefma, que no íeu ventre havia gerado o neto, que ago-

ra alimentava como filho. Efte grande prodígio foy taõ du-

rável, como a emanação do mefmo leite , porque lem nun-

ca diminuir em quanto foy conducente para confervar a vi-

da do menino , crefciaõ na avó os motivos para fe gloriar

na beneficência de fua SantiíTima Proteótora. Juntamente

com efte favor lhe fez outro naõ menos eftimavel y de in-

clinar os ânimos dos moradores da Villa, para lhe darem

«fmolas baftantes a fublevar a fua indigência, fem a labo-

riofa penfao de mendigar: que pois a May da May deDeos

fora com ella taô liberal na conceííaó dos favores, também

os Fieis em íeu obfequio , do modo que podiaò , ampara-

vao a quem o feu grande poder principiara a remediar.

4qi Outro femelhante prodígio eftá actualmente

obrando a Senhora Santa ANNA em Maria Pimenta , mu-

lher taõ adiantada em annos ,
que já fua ancianidade a con-

ftkue quafi decrépita. Aififte na mefma Viila de Moura
,

onde,

—
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onde, depois de fatisfazer a promeíTa de certa quantidade
de Jeite diítnbuido por meninas innocentes na Capella da
Santa , milagrofamente lhe acodio leite aos peitos para criar
hum feu neto, que ficou defamparado por falta de mãy,
que lhe morreo opprimida com as dificuldades do parto'
Eíle grande milagre

( que aíiim deve fer chamado, por-
que excede todas as ventagens da natureza ) a muitos fe
fez incrível em quanto era íò referido, e naõ experimen-
tado. O Padre Fr. Pedro da Chagas , a quem devemos a
Relação deitas noticias , para melhor fegurarfe na realida-
de do caio, foy ver com feus olhos a mulher, e o exer-
cício, que tinha na criação do neto : e admirado da ma-
ravilha, teftifica, que he indubitável, e digna de eterna
memoria.

492 Naõ menos admirável foy a occurrencia de lei-
te que nos feus quafi defanimados peitos fentio Veriffima outro da me f.da Luz

, quando em femelhante oppreífaó de ver huma fua
ma iM,idad«

neta perecer por falta daqueíle alimento , foy á CapeUa damim a fohcitar do feu patrocinio efta graça. Sem embar-
go de contar muito além de feíTenta annos , depois que
deílnbuío com as meninas pobres, a porção de leite pro-
mettida, delle teve afluência capaz de íuftentar muitos fi-
lhos. E podo que poderíamos referir outros femelhantes
portentos

,
baftanres a comprovar o extraordinário poder

deita Sahtiílima Matrona; por evitarmos demaíkda exten-
fao, deixamos aos feus devotos, que pregoem aquelles,
a que a noífa penna perdoa; porque efperamos

, que mel
lhor os perfuadaõ as que compõem as azas da Fama.

§. V.

Ba Sagrada Imagem de noffa May âo Carmo da Ca-
pella mór

, que teve o titulo de Senhora da Luz ,

a quem fe attribuem as mais porten-

to/as maravilhas.

493 ^Epois, que efta milagroía Imagem porín-
l^f íinuaçaõ do Ceo foy deícuberta , e vene-

rada, paífados alguns annos perdeo o titulou Luz, e ad-
^c 2 quirio

Seu tftujo an*
tigo» e o qus
agora terp,

'
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quirio defde a fundação do Convento a honorifica denor

minaçaõ de Senhora do Carmo. Naõ obítante fer obra de

efcukura taõ antiga , he cabalmente perfeita, alTimra pro-

porção do corpo, que imita a eftatura natural, como na

gentileza do afpeclo , com o qual attrahe os corações dos

Fieis, e os inclina a huma taõ afieetuo ia , como reverente

adoração. Os moradores da Villa a eftimaõ com fuperiori-

dade a todos os tranfumptos , que na terra reprefentaõ aos

feus íantos Originaes : e depois do Creador , efta Senhora

lhes merece as mais profundas , e extremoías venerações.

Em feu obfequio todos veítem o feu Eícapulario
5
prezan-

do-fe cada hum da adopção, que adquirem de filhos, fera

defiítirem do prezado brazaÕ de Servos.

494 TaÕ raros, e numeroíos faÕ os feus prodígios»

que quafí impoíTrvel parece , que caibaõ na expreííaõ, efe

reduzaõ a numero. De alguns mais notáveis , e authenti-

cos faremos memoria
,
para que firvaõ de confolaçaõ aos

amantes da mefma Senhora 5 que muito íe mortificariaõ de

ver, que tantos benefícios fícavaõ entregues ao íilencio.

Mas agora ,
que fe daõ a ler alguns famofos , fica â pondera-

ção dos devotos tirarem por efta parte as confequencias do

todo.

495 Seja o primeiro efte
,
que muitos Efcritores refe-

rem , e nós o tranfcrevemos da maneira feguinte. Sendo

Meftre de Campo do Terço da mefma Praça de Moura,

D. Vaícojofeph Luiz da Gama (entaõ Conde da Vidiguei-

ra , depois Marquez de Niza) foy mandado pelo Governa-

dor das Armas E)iniz de Mello e Caftro , Conde das Ga!-

veas , occupar o Arrabalde da Villa de Albuquerque. Dif-

putou-fe a occaíiaõ em forma ,
que correo voz , que fora

degollado o Terço, e morto o Meflre de Campo. Poderia

refcufcitar efta fama da temerofa lembrança de haver acon-

tecido eíle fatal eftrago no mefmo poílo a hum Regimen-

to Francez nas guerras antecedentes.

496 Porém o fucceífo foy, que ganhando valerofa-

mente o Arrabalde , fe achou o Meftre de Campo fem lefaõ

\ nenhuma, fó com doze Soldados feridos, e cinco morros.

Achou-fe na occaíiaõ o Padre Fr. André deRipalda , noíFo

Carmelita, de naçaõ Caítelhana , Capellaõ do mefmo Re*

£ v. ) gimento;

" i
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gimento : o qual examinando o fucceíTo, obfervou

, que ne-
nhum dos defuntos ufava do Santo Efcapulario , que todo
o Terço inteiramente veftia. Donde com elle fe vieraõ a
perfuadir os mais, de quanto efte penhor do Ceo valia

, para
delle fe nao defraudarem as almas íem confiífaÕ. Foraó de
forte repetidas as maravilhas, que neíle tempo fe experi-
mentarão , em naó acertarem as balas nos que veftiaõ o
Santo Efcapulario da Virgem

;
que já os Soldados andavao

deftimidos delias, como fe para elles nao foraõ fundidas,
nem encaminhadas. Recolhidos á Praça de Moura fe foraô
dar as graças a noífa May, e Senhora do Carmo , colloca-
da na Igreja da mefma Vil la , pelas muitas mercês

, que re-
conheciao haver recebido da fua poderofa mão

, por meyo
do feu íanto Efcapulario.

497 Efle maravilhofo caio aconteceo no anno de
1704: e continuando hum Efcritor a perfuadir os admirá-
veis portentos da mefma Virgem, e Senhora do Carmo de
Moura, diz: ,, Chegarão a tanto as experiências das ar-

,, mas Carmelitanas
, que faltando nas campanhas a mate-

„ ria de que obrallos , fe valiaô os Soldados de talhar efca-

3 , pulados de papel , a fim de que eíte branco indicio da-

„ quelle final de faude , e falvaçaô de perigos (como ao
J5 feu Efcapulario chamou a mefma Senhora ) os amparaíle,

„ e defende Me. RefponderaÕ á fé os efTeitos : porque me-
3, diante a Sagrada iníignia, falvarao muitos as vidas, e to-

„ dos as almas, fegundo geralmente fe adernou, que ne-

3, nhurn veítido deííe fanto Habito morrera fem confiílao.

Ainda de prefente dura a memoria deites prodígios , fer-

vindo de incentivo aos moradores da Viila , para que fe

perfuadao , quanto vive íeguro dos feus contrários, quem
comíigo traz o fagrado Efcapulario para com elle fe defen-
der até a morte.

498 Outro famofo prodígio obrou a mefma Senho-
ra em beneficio de Luiz da Sylva Tello, IV Conde de Avei-
ras , Sargento mor de Batalha

, que governou as Armas do
partido da Cidade de Beja. No anno de 1706 o mandou o
Sereniííimo Rey D. Pedro II exercitar o poíto de Meflre de
Campo do Terço da meíma Praça de Moura. He coílume
antigo, e obfervado entre os Militares

, que o feu Meírre
: --
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de Campo firva de Juiz na Confraria da May de Deos , com
o titulo da Conceição , collocada na famofa Capella do no£»

fo Convento : e he condição neceíTaria
, que antes da pof-

fe do emprego, recebao o Tanto Efcapulario , no caio, que
ainda delle nao andem veítidos. Logo que chegou á Praça,

íoube o Sargento mor, que aquella honorifica oceupaçaõ
o efperava , e que para dignamente a exercitar , dependia
de encher primeiro a praticada condição. Mas como o Ter-
ço eílava pofto em marcha , pareceo-lhe precifo difpenfar

naquella devoção por acodir á obrigação de acompanhar os

Soldados com a preíía , que requeria a neceflidade da cam-
panha.

499 Chegado á Praça de Alcântara , teve ordem pa-

ra oceupar hum poílo dos mais arriícaclos , ao que elle com
prompta vontade aííiftio , e agradeceo , pela occaíiaò, que
fe lhe offerecia de moílrar, que o íeu valor era femelhan-

te aos dos feus illuftres Afcendentes , para os imitar no def-

prezo dos perigos. Mas reflectindo , que os feus Soldados

accometiaõ a empreza amparados do impenetrável E feudo
do Efcapulario ; para que elle naõ parecelfe menos aman-
te da preciofa Reliquia , que tanto devia eílimar , depois

de dar alguns paífos , voltou á tenda onde deixara ao Pa-
dre Fr. Thomás da Purificação, Religiofo da noífa Ordem,
que ao mefmo Terço fervia no efpiritual

, por falta de Ca-
pellaõ. Logo, que o achou, lhe pedio , que depreífa lhe

JançaíTe o Efcapulario pequeno , de que ufava , para com
elle entrar no confli&o : e para demonftraçaõ da fé, com
que opertendia, deu o coração evidencias na profufaõ de
lagrimas , com que o recebeo , e veftio.

500 Taõ arrebatadamente executou efía diligencia,

que lhe ficarão ambas as partes do Efcapulario pendentes fo-

bre o peito ; e fem advertir, que naõ era efta a forma pra-

ticada de o trazer, partio a encorporarfe com o Terço. Com
eíle final de faude caminhou o Conde mais, que antes ani-

mofo , pofta que para exercitar os brios do feu esforço na-

tural, nao dependia de outros fubfidios, que dos Celeftiaes.

Conílando-lhe
,

pois , que o inimigo fe anticipara em oceu-
par o terreno , e que delle eílava Senhor 5 de tal forte re-

cebeo efta noticia 3 que pareceo 3 que a eíUmava, pelas ven-

tagens

- - . -
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tagens da nova gloria, que felhe oíFerecia. Infundindo nos
Soldados o alento

, que Teu illuftre eípirito lhe communi-
cava

,
entrou com elles na operação ; e tanta foy a fua

felicidade na peleja, que naô fó ganhou o pertendido ter»
reno , mas defcarregando íobre os contrários formidáveis
golpes , com elles os conftrageo a fe recolherem na Praça
com injuria mayor na retirada, do que fora a gloria adqui-
rida no terreno

, que ganharão.

501 Em ieguimento defta Fortuna fe adiantou o Con-
de com huma taô heróica, e cega precipitação, que os
mefmos árbitros defta gentileza, lhe eftorvavaô o inten-
to. E como os Soldados naõ o igualarão na agilidade da
marcha, foy preciio, que os Generaes o obrigailem a fuf-

pender o empenho, enviando-lhe a dizer, que era rrais

conveniente a confervaçaô do pofto , que a perda dos que
o defamparavaõ. Obedeceo o Conde como fubalcerno: e
perfíftindo no pofto , logo huma baila de mofquete lhe acer-
tou no peito, com impreftaò taõ violenta, que oproftrou
por terra, e do repentino movimento collegiraó todos, que
por defprezar a morte cahira fem vida.

502 Mas depois de fe recobrar dos fentidos , af-

iim que fe lavantou da terra , achou
, que a bala

, penetra-
dos íó os veftidos exteriores , quebrou a força fobre o fa ri-

to Efcapulario , do qual cortou as fitas fem lhe offender a
elle o corpo : antes para que fe conheceífe

, que fe rendia
á immunidade de taÓ veneranda Reliquia , cahio pranxada
até a centura , fem lhe fazer no peito ontro damno , que
hum pequeno final, ainda menos, que cicatriz, para in-

dicio de que o artificio a encaminhara, e a virtude do Ef-
capulario lhe impedira o eífeito.

503 Reconhecido o beneficio, que a Virgem Se-
nhora do Carmo , mediante o fagrado Efcapulario , fizera ao
Conde, todos os circumftantes fe gloriarão da maravilha,
confeííando o poder da May de Deos, e a ventura de quem
militava debaixo daquelle impenetrável , e falutifero Efcu-
do. Voltando á Praça , a primeira das fuás acções foy a de
graças, que na prefença de noíía Mãy , e Senhora do Car-
mo lhe deu por executar nelle taõ manifefto portento, E
para eternizar a memoria defte feliz fucceífo, mandou en-

gaftar

Valor c°ni que

Vcnceo os ini*

tnigos.,

H«oiçidade do
Conde, em íe-

guifo inimigo.

Foy ferido

huma bala.

Ficou ilícío
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A maravilha

reconhecida ,

e grati" cacia»
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gaftar a bala em prata , e pendente de huma cadea do mef-

mo metal , a deixou na Capella mor , como publico trofeo

er/gido a favor do feu reconhecimento.

504 Da mefma campanha , e das outras feguintes ,

fe tirou a experiência , de que nenhum Soldado nellas mor-

rera fem confiíTaó , trazendo o Efcapulario : de forte , que

em fe vendo cahir algum, fem primeiro haver chegado áquel-

le Sacramento , logo fe dizia
,
que lhe faltava a prevenção

do faudavel adorno. Deites, e de outros íemelhantes mila-

gres nafceo a extremofa devoção , que ao Santo Efeapula-

rio profefTao os Soldados , e mais moradores de Moura ;

tendo á Virgem Senhora do Carmo taô reipeitofa venera-

ção, que por ella faÓ geralmente conhecidos. O Conde dalli

em diante íe moítrou de tal modo obrigado á fua fobera-

naBemfeitora, que fobre os inceíTantes obíequios ,
que em

honra fua fazia , obfervou em todo o tempo da vida a pie-

dofa humildade de tributar aos Religiofos Carmelitas afFe-

cluofiífimas reverencias. A nerhum encontrava, que ajoe-

lhado na fua preferi ça , nao lhe recebeífe o Efcapulario pa-

ra lhe imprimir o ofcnlo
, que o conftituhia participante das

indulgências annexas : e poílo, que nefla demonftraçaó pou-

co fe eípecializava, por fer eíle coftume louvavelmente pra-

ticado entre as peííoas da mais alta diftinçaó, nelle fe ad-

mirava efta acção exercitada com fuperiores ventagens : por-

que indo montado a cavallo , ou caminhando em carroças ,

pontualmente fe apeava para eíle Rei igiofo efTeito
, que en-

tão lhe authorizava a gratidão 3 e agora lhe ennobrece as

memorias.

505 Outro nao menos famofo prodigio obrou a mef-

ma Virgem Senhora em beneficio de João André Capello,

natura! dá Freguezia de Santa MARíA da Pedra , no Bif-

pado cie Mondonhedo em Galiza. Depois de huma trabalho-

ía enfermidade , que padeceo na Cidade de Sevilha , ficou

mudo, e privado do fentido de ouvir ; nafcido eíle dam-

no de humas fangrias , que mal applicadas á moleftia, a fí-

zerao mais íenfivel pelas confequencias. Sua mulher, que

era de conhecida virtude, e gofava a adoptiva filiação de

noíla May do Carmo , por mediação do fanto Efcapulario ,

que devotamente trazia 3 lhe deu a entender , que a mef-

ma

w

—
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ma Virgem Senhora lhe reftituíriaa falia em hum Sabbado,
que foy o dia, em que a mefma mulher acabou a vida tem-
poral : e com tanta aíTeveraçao perfuadio efte feliz annun-
cio, que o marido o acreditou como verdadeiro, e para
merecer o benefício, dirigio á Senhora do Carmo toda a
fua efperança.

506 PaíTando a Portugal, chamado de hum amigo
Pintor, que em Lisboa fazia refídencia, pertendia

( como ST. .%,.
proíellor, que era da meíma Arte ) ajudarfe com os lucros

lheaconte« '

delia. Porém logo na Raya encontrou a infelicidade de o
roubarem

, e ficou taõ pobre , que chegando a Moura, lhe
foy precifo mendigar três dias eímolas para confervaçaó
da vida. Excitado de huma fuperior vocação, foy ao nof-
fo Convento

, e vendo na Igreja delle a Senhora do Car-
mo

, em que confiava
, deu a faber ao Prelado

, que elle era
Pintor, eque poderia ajudar aos Officiaes , que neíTa occa-
íiaò douravaó o novo retabolo da mefma Senhora. O Prior
movido de caridade, lhe diífe

, que ficaífe no Convento,
onde feria tratado naó como mendigo , mas como hof-
pede.

f
507 Alli fe deteve alguns dias fupplícando fempre

a Mãy de Deos
, fua advogada

, para que de feu Divino Fi-
lho confeguifle o benefício de lhe ferem reftituidasas vozes,
e os exercícios do fentido

, que perdera. Mas confíderan-
do , que a íupphca naõ era logo defpachada , e querendo
reparar a pobreza, em que o deixara o inopinado infortú-
nio, tomou a refoluçaó de voltar para Sevilha , onde fe
lhe propunhaò meyos efficazes para o intento. Poz-fe a ca-
minho com hum fílho

, que defde aquella Cidade o feguia,
e com outro companheiro, que lhe fazia fociedade no traní-
porte de hum para outro Reyno, até que chegarão ao rio,
que divide os Domínios Portuguez, e Caíteihano. Suc~
cedeo, pois, que fem haver jufta caufa, os Miniftros do
tranfporte

, dando na barca lugar ao companheiro , nao per-
mittiraÕ, que elle , e o filho íe embarcaííem. Confufo, e
duvidofo do fundamento

, com que lhe impediao a jornada,
voltou a refugiarfe no Convento , onde fegunda vez foy re~
cebido com o^mefmo carinhofo agafalho, que experimen-
tou na occaííaÔ primeira.

Dd 508 Para

Poz-fe a cami-
nho para Sevi-

lha.

Voltou para ©
Convento,
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So8 Para merecer a boa affiftencia , que fe lhe fa-

zia entrou a occuparfe na obra do retabolo , onde com igual

diligencia no trabalho , e nas íupplicas , na6 levantava mao

da empreza, nem divertia a confideraçao da Senhora, a quem

fervia Todos conheciaó o fervorofo zelo, com que ie ap-

plicava : mas ninguém podia penetrar os intereíTes ,
que o

rnoviaÕ. Até que em hum Sabbado na hora de Vefperas a

tempo ,
que acabava de dourar a coroa ,

que ferve de remate

ao nicho da Senhora ,
percebeo , que a Communidade can-

tava a Antiphona Tola pulcha es , èc, a qual fempre elle

rezou vocalmente antes de emmudecer. Então começou a

inflammarfe nos defejos de a cantar: e de repente le lhe

reftituiraÒ as vozes , e fe lhe defviou o impedimento dos

ouvidos em tal fórrna, que juntamente com a Communi-

dade cantou a Antiphona , e ficou para fempre fallando per-

feitamente : portento ,
que aos circumílantes deixou admi-

rados, naÕ porque foíle novidade o podelo obrar a May de

Deos, fenaô porque virão tao promptamente compeniada

a Fé-' que o intereífado teve na fua foberana clemência.

<oo Tudo o que relatamos , confia de hnma fiel Re-

lação, dada pela letra do próprioJoaÓ André Capelo, ho-

mem de boa intelligencia )Poílo que profeííor daquella Ar-

te que para beneficio da vida aprendeo ,
depois que ie lhe

fiuílraraÕ as efperanças de chegar ao ultimo gráo do Sacer-

dócio. Nelle teve as ordens menores, fegundo expõem na

fua Relação ,
que copiada do original diz o feguinte.

JESUS, MARIA, Y JOSEPH.

„ „ -\ /f I nombre es Juan Andrés Capelo , yjo
" 1V1 legitimo de juan Capelo , y de Luzia

Lopes de 'la Pena, natural de el Puerto de Carmo, Fele-

"
orefía de Santa MARIA de la Piedra, Obifpado de Mon-

'

donedo dei Reyno de Galicia. De edad de 1 8 anos me fa-

"
li de mi cafa ordenado de hordenes menores, y me bine

"a Sevilha, done aprendi a Pintor. Luego yfe romena a

"
Roma de peregrino , y alcanze la bendicion dei Summo

, Pontífice Benedito decimo tercio. Luego me boi vi a Eí-

'

panha, y recebi el matrimonio en la Gudad dei Gran Puer-
3 ' *

\ „tO
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emudecer.

Succeflò
, que

teve ao paflfar

para Ponugah

„ to de Santa MARIA. Luego me fui a bebir a Sevilla, don-
3 ,
de de una eníermedad, que tube de un aire corruto, e! ano

3 ,
de treinta me langraron, y quede mudo , y íbrdo : y q Uan

3,do mi muger murió, me dió a entender, que tubiera fe
„ con nueítra Senora dei Cármen

, porque eiia era ermana
„ y que me abia de dar el abla en un Sábado

, que fue eí
35

/ Tf
elk mUrÍÓ

*
Yo fiemPre he tenido efta confianzi

„ en m Mageftad
, que me abia de dar abía. Y el ano paí-

3> lado allandome en el Campo de Jibaltar, rube Carta de
£ un Pintor Sebillano de Lisboa , llamado Sebaftian Lopes,
3 , y me puze en camino, y en eí me robaron

, e me deja-
3 ,

ron en cueros. Y Uegando a efte pueblo de Moura , pedi
?i três dias limoíha, y Uegué a efte dichofo Convento de
3 ,

nueítra Senora dei Cármen, y dando a entender ai Padre
„ Prior, que era Pintor, ydorador, me dijo, que me ef-
„ tubiera quieto

j ypanciendome
, que nó furteria efedo

»y desconfiado me fui a la barca con mi yjo, y otro mu-
,,' chacho grande, que bino en mi compania desde Efpana,
„ y el barquero no me quiíb paliar a mi , ni a mi yjo , y
" a

°tr

at F ? ' y me b°lvi a efte dichofo Conbento, don-
35 de eítube trabajando en la obra con mucho ceio, fiando
„fiempre en M AR I A Santiffima dei Cármen afta un Sa-
cado, que eftaba acabando de dorar la corona, que cu-
„ bre el nicho de nueítra Senora

, y oiendo cantar a la Co-
sa munidad Ia Antiphona de Totapu/chra es, MARIA , &c
33 ledjje yo tambien claramente

j porque todos los dias te-
33 ma efta debocion de rezaria a M A Ri A SantiíTima dei
,3 Cármen. Efta es la hiftona verdadera dei milagro

511 Aconteceo efte grande prodígio no diâ J de a-do aConMarço de 1739 : o qual divulgado, concorreo o Povo a dar *£° a mara

graças a Virgem Senhora
, a quem já a Communidade com

'

expreflivas demonftraç6es do mayor gofto applaudia, en-
toando louvores dignos de commover a compunção; por-
que eite era o único, e mais prompto agradecimento, que lhe
pod,ao agora offerecer pela fineza , que tanto era mais ex-
tremoía

, quanto menos compeníada.

j T7

5I2
j °„Padre Gregório Pegado Ramalho, Vieario p^,v tvda Varada mefma Villa de Moura f e Confeftor do Café]-

* '

io
3
teve fempre efpecialiííima devoção com nofta Mãy San-

Dc* * tiííima

1

Benefício de
N. Senhora.
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tiííima do Carmo, cujo fagrado Efcapnfcrio trazia continua-

mente com grande fé. Aconteceo ,
que indo ver a obra de

hum poço , que mandara fazer na fua Herdade da Tyerra,

chegou a tempo, que os officiaes naÓ eftavao na obra para

o dlíViarem do perigo, que experimentou. Poz os pes em

huma das pedras do bocal ,
que por eftar mal fegura cahio

juntamente com ella dentro do poço. Surgindo fobre a agua,

que era muita, e fazendo entre as agonias da morte por íal-

vara vida, lançou com dificuldade as mãos a outra pedra,

que também cahio, e fegunda vez foy elle ao fundo. Ja

nefte tempo clamava , invocando NoíTa Senhora do Carmo,

com tal fortuna ,
que acodio gente , e com prompto íoccor.

ro íahiodo perigo. ri
<ií Efte feliz fucceíTo attnbuio a milagre efpecial

feito por interceííaô da Mãy de Deos , a quem com viva te

invocara : e com evidencia fe conheceo , que nao fe enga-

nava no conceito, pelo publico final , que a mefmabobe-

rana Senhora deu de fua protecção. Virão , pois ,-coinad-

miraçaó os circumftantes ,
que íahindo o Padre tao molha-

do comoíe podia eíperar depois de fubmergido em tan-

ta abundância de agua; fó o fanto Efcapulano ,
com aquel-

la parte dos veftidos , que nelle tocavaÔ , veyo enxuto :
co-

mo fe a Virgem Senhora quizeíTe moftrar , que afiim como

a agua na6 teve adividade para íe introduzir naquelie viu-

vei final da adoptiva filiação do feu devoto ; da melma ma-

neira fufpenderia todo o rigor ,
para nao offender a quem

no feu valimento confiava.

514 Nao menos memorável fe faz o portento , que

a mefma Senhora do Carmo obrou em beneficio de António

Lucas, e fua mulher, ambos feus Terceiros , e amantiffi-

mos filhos , que de prefente vivem na Villa de Moura. Mo-

rava António Lucas na rua da Verga, quando íuecedeo,

que trabalhando em huma fabrica de fogo, efte impenfa-

damente pegou nos artifícios, que tinha em caia, c com-

municando-fe a dous barriz de pólvora, fe ateou hum fa-

tal incêndio, o qual nao fó lhe confumioas cafasate os ali-

cefíes , mas bufeando nas circumvifinhas nova matéria, to-

das padecerão ruina. No meyo defta irremediável afflicçao,

vendo-fe ambos cercados das chammas , e tao introduzidos

na
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na voracidade delias, que já os veftidos ardiao , e a refpi-

raçaò lhes faltava ; chamarão com altas vozes por noffa May
Santiííima do Carmo , e fempre com o feu ineffavel Nome
na boca fahirao por entre as chammas illefos ; bem que acon-

teceo efta notável particularidade , fem a qual poderia o

beneficio da Senhora ter menos probabilidade para fe qua-

lificar milagre.

515 Virão os circumítautes
(
convocados para apa-

gar o incêndio
)
que o fogo reduzira a cinzas os veftidos

de ambos , e que ló traziao inteiros os fagrados Efcapula-

rios ; cuja immunidade naó íe atreveo a violar aquelle fo-

berbo elemento , ao mefmo tempo
, que naõ perdoou ás

matérias menos aptas para o alimento das fuás chammas.

Todos com inceíTantes vivas deraõ devidas graças á Sobe-

rana Medianeira de taÕ notório portento: e para perpetuo

monumento delíe fe depofitaraÔ na prefença da Imagem da

mefma Senhora ambos os Efcapularios , que levantados por

modo de illuítres troféos, continuamente pregoaõ o po-

der do Filho 5 e da Mãy o patrocínio.

516 He tradição invariável, fundada em experiên-

cias acluaes , que a comprovaÕ
,
que nunca a Soberana Ima-

gem denoíía Mãy doCarmo, em que agora falíamos, fahe

da igreja por occafiaõ de neceííídade urgente , que nao obre

alguma maravilha rara. Muitas fe referem antigas: mas

agora fo efereveremos huma moderna , executada na ulti-

ma ProcifTaó ,
que com ella fe fez do Carmo para a Paro-

chial Igreja de S.João , a fim de que foífe Medianeira da

agua, que a Deos íe pedia em beneficio das terras. Orde-

nando , pois , o Prelado huma devota Prociífao de Preces 5

na qual a noífa Communidade acompanhada da Venerável

Ordem Terceira , levarão com a poífivel decência a Rainha

dos Ceos , como melhor refugio dos peccadores , para lhes

fublevar as neceífidades commuas; collocáraõ fua Santa Ima-
gem naquell a Igreja, onde por efpaço de nove dias contí-

nuos fe confervou depofitada, entre copiofo numero de cí-

rios fempre accefos : e para credito do filial amor, que huns,

e outros Filhos lhe profeflaõ, hiaõ todos cada dia proceífio-

nalmente a vifitalla , e a repetirlhe louvores dignos de fua

Os EícapuJà*

rios intaâoj

das chammas.

DcpofítadóS m
prcíença da

Senhora»

Prodígio

VI.

Em beneficio

das terras*

A Imagem áá

Virgem Senha-
ra levada em
Procifíaõ.

Sacratiííima Mageílade.

517 Naõ
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517 Naõ caufou admiração a pontualidade , com que

as nuvens (obedientes ao feu movimento) fe refolveraÕ em
copiofas aguas em todo o tempo, que a Santa Imagem es-

teve expoíta ; porque a infallibilidade de femelhames ef-

feitos , já experimentados em outras occaíiões , deu moti-

vo , a que efte beneficio foíTe eítimado como confequen-

cia da fahida da Virgem Senhora. O que a todos íufpendeo,

foy a novidade , que fe fez manifeíla depois de recolhida

no mageílofo Throno de fua própria Capella. Foy o Pro-

curador da Venerável Ordem Terceira
(
por cuja conta cor-

riaõ as defpezas da cera) pagar a que fe gaitara no Nove--

nario ,
que fem duvida era muita

5
porque do Carmo para

S.Joao todos levavaõ tochas accefas, e na prefença da May
deDeos de dia, e de noite ardiaõ, quando menos, qua-

tro cirios.

518 Pondo o Cerieiro na balança o reíto da cera,

que recebia , achou que nao tivera diminuição alguma. Re-
petio a diligencia , examinando as particularidades do ca-

fo, e já mais pode defcubrir differença , que defmentilTe

da entrega. O mefmo ofí.cial íe confundio com a maravi-

lha , que reconhecida, naõ fe quiz pagar, fenaÕ do feitio,

porque do gafto da cera naõ havia razaõ para aceitar utili-

dade. Muito concorreo para fe eílabelecer eíta verdade, a

boa reputação do official , e o depoimento dehuma irmaa

fua, que afliílio a hum, e outro pezo ; do que procedeo

para noíía May do Carmo tanta gloria
,
quanta he a con-

folaçaõ , que aos Filhos do feu amor refuka de femelhan-

tes prodígios.

519 Appareceo nefta Igreja do Carmo de Lisboa

hum homem
, que pela profunda reverencia , e evidentes

íinaes de compunção, com que na prefença de noífa Mãy
Santiffima orava , deu a entender ,

que pa?a femelhante de-

monílraçaõ havia razão efpecial. Continuou nefta devo-
ção de tal forte, que deu fundamento para fe lhe pergun-

tar a cauía de taõ louvável exceíTo. Aílentindo facilmen-

te aos defejos , dos que o inquiriaõ , refpondeo diante de
alguns Religiofos : Que fe bem foubeffem a obrigação , em
que elle vivia á Virgem Senhora do Carmo , figurada na fua
nsilagrofa Imagem do Convento de Moura , cbeyos de com-

placemia
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pJacencia lhe ajudaridõ a render as graças por bum benefi-

cio , que del/a recebera , taô extraordinário , que no Mun-
do naõ fie contava outro fiemelhante : e expondo-o entre la-

grimas de confolaçao , e prazer , foy da maneira feguinte.

520 Era eíte devoto homem, natural do Reyno do
Algarve : e fendo-lhe preciíb , por occurrencia de hum ne-

gocio, entrar na Villa de Moura, nella fe demorou algum
tempo , e em todo elle frequentou o nollo Convento , af-

feiçoado á Sagrada Imagem de noíTa Mãy do Carmo da Ca-
pellamór, em cuja prefença fazia continuada oração. Re-
cebendo alli o nollo fanto fifcapulario , fempre o venerou,

e trouxe veftido, como Relíquia fantiíícada pelas mãos da

Rainha dos Ceos , e final onde os Summos Pontífices de-

poíítaraÓ as mayores Indulgências, cjue deípenderaõ na ter-

ra. Voltando para a Pátria, nella abraçou o eítado conju.

gal, e logo inclinou fuaefpofa, para que á mefma Senho-

ra profeiTaífe igual devoção. Eíte era o objeclo principal

do aífeclo de cada hum , e do ferviço de ambos : de íorte,

que depois de Deos , a fua Mãy Saotiííima eftimavaõ como
a única credora dos feus mais relevantes obfequios. Acon-
tecia irem a Moura , fem outro interéíle , que viíítarem fua

Soberana Advogada , e affirmavaô , que para elles nao ha-

via negocio de mais proveitofa importância.

521 PaíTados alguns annos, lendo preciío ao marido

embarcar para fora do Reyno, encontrou a infelicidade de

dar no cativeiro dos Argelinos , e depois lhe fobreveyo ma-

yor defgraça 5 que foy a de cahir no domínio de hum tyran-

no, o qual excitado do natural rancor , que nao podia occui-

tar , em ódio dos Chriílãos , nefte executava as paixões da

vingança
, que defejava tomar em todos. O feu mayor def-

gofto coníiftia em confiderar , que nao era fua crueldade

baftante a fazello apoftatar da Fé , e que houveíTe na fua

jurifdicçaõ peíToa , que defprezaífe o ufo do reprovado Al-

corão. Prohibia-lhe a communicaçaó com os outros efcra-

vos : caftigava-o no alimento , e continuamente o affligia

menos com o pezo , que com a incompatibilidade de dif-

ferentes fervi ços.

522 Para defcanfo do corpo (fempre enfraquecido

pelo trabalho, e defangrado pelos açoutes) tinha fobre a du-

ra

Recebco cm
Moura o lan-

to Eícapularip.

O meímo fez

fua mulher, e
ambos ama-"
vaõ muito a
N. Senhora.

Foy caíívo â

Aígel.

Teve a infelí»

cidade de hum
fcnhor íyrannc»



* .i.

ih

"'

<

, j :

:

Confiante na

devoção da

Mãy de Deos.

Ficou íem fer

refgatado.

Sua firmeza na

Fé,

NoíTa Senhora

do Carmo lhe

apparecco , e

falioue

216 C/irónica dos Carmelitas
ra terra hum couro , em que aííuílado dormia ; e eíle meí-

mo lhe fervia de genuflexório, no qual com a poífivel de-

voção rezava a noíTa Mãy do Carmo as orações determi-

nadas ,
para os que veílem o fanto Efcapulario 5

o qual el-

le fempre coníervou efeondido em fi , ainda nos termos

da mais exceífiva perfeguiçaõ. Dalli fupplicava primeiro : a

Deos ,
que em facriflcio fatisfaílorio de feus peccados lhe

aceitaíle eíles tormentos; e depois a MARIA Santiííima,

que lhe adminiílraífe fortaleza, para perfiílir confiante na

Fé, e a neceílaria paciência ,
para ferem meritórios os feus

tormentos.

523 Neíle laílimofo eílado fe achava, quando em

Argel fe publicou a ultima Redempçao dos Cativos , que

a piedade Cathoiica foy celebrar naquelle Reyno. Por mo-

tivos particulares
(
que dependem de Relação menos íu-

cinta ) o iniquo Mouro perfeverou na contumácia de evitar

a occafiaó, que ao eferavo fe oíferecia para a liberdade : e

eílimando mais a perda do cativo ,
que o intereíle próprio,

íem embargo de fer a ambição neíles Infiéis vicio natural,

prevaleceo aqui a má vontade, para regeitar a conveniência,

que fe lhe oíferecia. Efcondeo o eícravo , até o tempo, que

íe concluí o aquella acção : e vindo para Portugal todos os

outros cativos , fó eíle infeliz naô confeguio acompanhar

em tanta ventura , aos que lhe fueraó íociedade na def-

graça.

5 24 Nao bailou eíle empenho do Mouro ,
para que o

eferavo mudafie de parecer. Mais firme na Fé , e menos

apaixonado com os tormentos , recorria ao patrocinio da

May de Deos , querendo antes fentir trabalhos para o ter

certo, do que efperar o feu amparo , em outras contingên-

cias. Depois de largo tempo, quando eíle miferavel pade-

cia o. novo incommodo de huma apertadiííima prizaó, den-

tro em mafmorra bem vigiada , ainda que pouco diílante do

mar ; teve hum pezado fomno, e nelle percebeo , que a

Virgem Senhora do Carmo, fallando-lhe na fua Sagrada Ima-

gem de Moura, lhe dizia: Embarca-te , e foge ,
que eu te

levarey com fègurança k tua Pátria -, e adverte, que para

os meus favorecidos fe livrarem de feus contrários , hum cou-

ro lhes bafta,

525 Deíper-
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525 Defpertou fobrefaltado , e reparando, que apor»

ta do carece eítava aberta , e que naô havia já impedimen-
to para íahir delle , levado de hum impulfo (ao qual jul-
gava, que naÕ poderia reíiftir) lançou meio ao couro, em
que dormia , e o trouxe comíigo ao íurgidouro viíínho.
Deitando-fe ao mar fobre elle , em nome da meíma Senho- d^u-ís ao

ra, clamava com toda a efficacia invocando o feu amparo, cZo^ hum:

e lem ceíTar das rogativas, que podia repetirem femel ha Fi-

te aperto, fentio , que por hum modo impoffivel de expli-

car, veyo navegando ; até que ao romper do dia, o cou-
ro o lançou falvo de todo o perigo, em huma praya, que
depois de conhecida , achou íer do Reyno do Algarve, pró-
xima a íuípirada Pátria , para onde a poderoía mão da Se-
nhora o encaminhava. Mais abforto

, que advertido, foy a Che?°» â ^a

fua caía, onde certificado da realidade do fucceíío, que ^ lem pe°

ainda lhe parecia fantaftico , entre congratulações da mu.
Jher, e dos amigos, partio para a Viiía de Moura a dar na
prefença de lua Soberana Bemfeitora as graças de tao in-

comparável mercê, queexcedeo os termos da poííbilida-
de natural , e fe qualificou milagre.

526 Dalli paííou a efía Corte, com intento de fa-

zer imprimir a Relação do íucceíTo, reveílida de outras par-
ticularidades

, alheyas defte lugar. Para o que efeondeo em Referio am*,
íi a noticia do íeu nome próprio , o do Pátria , o do Ty- râvilha '

ranno, e aííim mais a dos dias infauítos , emquecahiono
cativeiro , e padeceo tormentos ; e dos felices , em que a
Mãy de Deos o favoreceo, e o libertou da eícravidaõ : o que
tudo concorrerá para mayores abonos da prefente maravilha,
que para fer acreditada baila , que o meímo intereífado na
prefença de tao fieis teítimunhas o depuzelTe, e que fe funde
no efficaciíiitno patrocinio da May de Deos, para o qual e£-

te Senhor naõ falta com o concurfo de fua Omnipotência.

527 Ultimamente efereveremos a feguinte maravi-
lha

, da qual fomos teftimunha ocular, além de outras tao
fidedignas

, como depois diremos , das quaes vivem mui-
tas, e eílas concordao naò fó no eííencial, mas em todos
os accidentes do fucceíío.

528 Deíle porto de Lisboa para o Rio de Janeiro Prodígi

fazíamos viagem, no anno de 1725 , em huma náo da Co- VIIÍ«°

Ee roa 3

rio
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roa da invocação de Noíía Senhora do Rofario, governa-

da PeloCapkaÓ de mar e guerra Joíeph Soares de Andra-

de. Nella fe tranfportava para fua Diocefe o Bi ípo nova-

mente eleito para a Capitania do Rio dejaneyro, oExcel-

lentiíTimo D. Fr. António de Guadalupe, Varão iníigne em

letras , e virtudes, o qual, depois de voltar para a Corte

acabou a vida, cor, evidentes finaes de predeftinado, no

Convento de S. Francifco da Cidade, de quem era verda-

deiro Filho, e em muitas particularidades da vida , fingu-

lar tranfumpto. Na mefma comitiva hia também o feu Vi-

gário Geral Manoel de Andrade Vvarneque, Doutor pe-

la Univerfidade de Coimbra , e a&ualmente Arcidiago da

Sé da mefma Cidade do Rio dejaneyro, além de outros

muitos Sacerdotes , huns da fua familia , outros Regulares.

529 Indo , pois, a náo feguida com vento rijo , e

largo , foy precifo mandar o Contrameftre a hum dos man-

cebos alcatroar huns cabos , dos que prendem na verga da

fevadeira. Subio o mancebo ao maftro, e dalli cahio pre-

cipitado fobre as ondas, que eftavaõ bem cavadas. O Con-

trameftre, que iíto vio, clamou da proa: e o Meftre alfim

que na popa ouvio dizer Homem ao mar, lhe lançou huma

guindôla, que já foy tarde ,
porque logo o mancebo ficou

perdido de vifta , fem embargo de que a náo , com a mayor

prefteza , carregou o panno fobre , deitando fora o eíca-

ler, para fe fazer a poíTivel diligencia pela vida , que todos

por caridade, e compaixão defejavaô falvar. Taó alterado

eftava ornar, que o eícaler íe reputou quafi perdido: de

forte, que com a bozina fe mandou aos remeiros ,
que fe

recoihefíem á náo: o que já naó podiaô executar fem pe-

rigo , o qual ainda depois de vencido , veyo a parar em dif-

ficuldade grande.

530 Mas quando já o eícaler chegava á náo, deu

o Gageiro vozes, dizendo: Que pela eíleira da mefma náo

apparecia o homem. Concorremos todos a ver o fim do

fucceílo , que laftimados fentiamos inconfolavelmente , in-

vocando cada hum o Santo da fua efpecial devoção , e pe-

dindo todosaDeos a falvaçao daquella alma. Foy de adi-

mirar a brevidade, com que o naufragante fentado fobre a

guindôla, iem adjutorio de outro impulfo, que o das on-

das,
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das , chegou ao efcaler , que o recebêo , e entaô com fa-

cilidade o conduzio para dentro da não , onde os práticos
de femelhantes cafualidades proteftaraõ , que a preíente fe-
licidade fora eífeito efpecial do poder Divino , com todas
as circumítancias de verdadeiro milagre. O mancebo, que
de tamanho perigo fahio taõ livre , corno fe nelle naõ ci-

veíle entrado ; confirmou o conceito, e profeguio, dizen-
do ; Quejudo devia a Noffa Senhora do Carmo de Moura > KlíL*

5 ^
pelas razões , que declarou , e faõ as íeguintes.

531 Diíte, que no Reyno do Algarve , donde era
natural , ouvindo contar os grandes prodígios da May de
Deos , e Senhora do Carmo daquella Villa , fe inflammou
em ardentes defejos de fer feu filho : o que com efFeito

confeguio, mediante o feu fagrado Efcapulario , que rece-
bêo , com a preciza condição de mandar fazer aífento do feu
nome no livro dos Confrades. Depois de poííuir eíte gran-
de bem , profeífou á mefma Senhora huma taõ aífe&uofa
devoção, que nunca deixou de lhe fatisfazer ás orações >

que cada dia era obrigado a rezar. Sempre que fe offere-
cia entrar em algum perigo, a fua primeira diligencia era
fegurarfe em levar o feu fanto Efcapulario , em cuja vir-

tude emprendia as mayores dificuldades , com animo taõ
intrépido , que quafi as defprezava. Eíte valor lhe infundio
a experiência, depois que por beneficio deita venerada Re-
liquia, triunfou de alguns trágicos lucceíTos, que perante
todos referio, baítantes aperfuadir a verdade, que elle obe-
diente , e grato confeífava.

532 Quando agora o Contrameftre lhe encarregou
aquelle ferviço , advertindo ( íenaõ he , que o coração pre- p*

eg£
fago da ruina , interiormente lhe lembrou

)
que comíigo nao

trazia o fagrado Efcapulario , primeiro o foy bufear , e de-
pois de knçado ao pefcoço, entaõ fubioao maílro. Ao ca-
hir no mar , fem embargo do fufto, que lhe caufou taõ ino-
pinado precipício , a primeira acçaÕ , que fez , foy clamar
em altas vozes por NoíTa Senhora do Carmo, e lançando
huma mão ao feu Efcapulario (como fegura taboa, em que
efperava falvarfe) com outra cortava as ondas, alternan-
do deita maneira as mãos no laboriofo exercício de nadar.

Quando cahioa guindôla, fez elle a poífivel diligencia por

Ee % fe

O que obroa
na occafiaô
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íe valer daquelle foccorro; mas vendo, que lhe fugia, e

que a náo já íe lhe apartava dos olhos, reforçou a voz',

e na raefma afflicçaõ, que lhe caufavaô as agonias da mor-

te , foy rezando, como podia , huma Salve Rainha. Então a

guindóla por fi mefma fe lhe fobmeteo ao corpo , toman-

do-o em i : de forte , que correndo como fe folie ligeiro

barco ,
quando mais favorecido de ventos largos nas velas,

com a brevidade ,
que fe vio, o falvou do perigo, dando-lhe

motivo para confeílar em todo o reílo da vida eftes relevan-

tes benefícios, taó dignos de admiração, como de eterna

memoria.

§. vi.

Da plauzivel Imagem do Glorio/o S. Martinho.

A Capella de NoíTa Senhora da Piedade

(da qual já eícrevemos a neceífaria noti-

cia) eftá collocada da parte da Fpiítola a Imagem muito

antiga defle Santo Bifpo j naó com as infignias da Prelada,

mas (como fe coíluma pintar) montado em feu cavallo,

repreíentando aquella illuflre acção de caridade , quando ao

pobre, que na eílrada lhe pedio eímola , por naó ter ou-

tra mais prompta, lhe deu ametade da preciofa capa , que tra-

java. Em tempo mais diftar.te, também a figura do pobre

feconfervou no Altar junto a Imagem do Santo, quehede

três palmos , obrada de efcultura irregular , e pouco polida:

mas nem por iíTo deixa de merecer dos moradores da Vil-

la huma extraordinária veneração. He advogado efpecial

contra a enfermidade de intermittencias , chamada vulgar-

mente fezoes : e íendo que ao feu patrocinio recorrem por

meyo de huma gracioíidade pueril , teftificaô os feus de-

votos ,
que de outra maneira, o pertendi do remédio, ou

naõ aproveita, ou muito fe lhes difficulta.

534 Os meímos Enfermos ( fe podem) vaô á Igre-

ja , e quando o rigor da queixa os impede, mandão con-

fidentes , que fem ferem íentidos , tirem
(
por modo de

voçaõ,que '
• 10 1 J V J

lhe tem os pó- roubo) da Imagem do Santo alguns dos ieus adornos.

™V<eva°em° Huns lhe levaó a capa, outros o chapeo. Os que chegaó

tarde fe contenta© com os arreyos do cavallo. Também ?ou-

7aó

O paflb, que a

imagem figura

Advogado «:5-

tra as (czõcs.

Devoção , que
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bavaõ a figura do pobre, até que em huma occafiaò o ex-
ecutarão taó realmente, que nunca mais foy redimida. Ufaó
deftas alfayas pondo-as em íi na mayor violência do mal;
e acontece, que no meímo inftante cobraõ faude, fem ha-
ver na Villa peifoa, que defte efíicaciílimo remédio naô di-

ga bem. Depois que Te achaõ totalmente livres da mole-
iiia , repõem as alfayas do Santo , e com outra nao menos
vulgar fynceridade lhe agradecemos recebidos favores, tra-

zendo-lhe ao Altar algumas efquipaçoens de maíla , obra-

das á feição de ferraduras : pofto que além deíles já repro-

vados obfequios , lhe fazem outros , dos quaes lhe reíul-

ta gloria accidental , como faõ as frequentes orações , e

as muitas MilTas , que em feu louvor mandão celebrar.

Donativosjque

lhe offerecem,

<

§. VII.

De huma Relíquia particular do Convento.

535 TP\ Epois
, que ha conhecimento defte Con- Desde qaatld©

íe venera a

Relíquia»
vento , fempre nelle fe venerou com re

verente fé hum preciofo Relicário de prata
, que até o pre-*

fente ninguém fe atreveo a examinar o que no feu interior

contém. Por tradição invariável fe affirma, que os primei-

ros Fundadores lho doaraó , como eílimabiliííimo thefouro

de myírerios até agora naô percebidos , porque nunca fo-

raò declarados ; guardando-fe de tal forte a fidelidade de ignora-íe

a

fe confervar intacto, que efte mefmo refpeito lhe conci-
qttawae'

lia devoção. Tem de comprido quaíi hum palmo, e meyo
de largo , obra mais credora de apreço pela íingularidade ,

que pelo feitio.

536 Na lamina , que moftra da parte exterior, ha três

letras gravadas , que faó as feguintes J. M. ]. Prefume-fe,

que faõ as iniciaes dos Nomes de JESU> MARiA,JO$EPH:
e nada mais fe vé , que poíía adminiftrar indícios capazes

de fe confeguir por elles outra intelligencia. O que indubi-

tavelmente nelle fe experimenta, he huma efpecial virtude

para o bom fucceíío dos partos difficultofos. Em muitos, on- ]i ^uia -

de o perigo era evidente , e em vários, onde a morte pare-

cia certa, ficou todo o trabalho vencido, e amais cuíto-

.• ia

Letras da
mina.

Virtude dâ He*
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ia necefíídade remediada, fem outra diligencia , que lan-

çarem ao pefcoço das queixofas efte Relicário , com o qual

todas tem huma tao robuíta fé , que na falta de outra vir-

tude, efta bailaria a darlhe efficacia.

í!

'

'>
,.

'

,'Í'

V

»<.'

!| V- *!;'

ií

Anno CAPITULO VIL
///? De alguns Religio/os ilhfires em virtude , injignes nas Scien-

cias , e condecorados com dignidades , os quaes perten-

I 2 Ç O . cem ao Convento de Moura , e floreceraõ desde

o anno de 1250, até o de 1399. s

537

%, v.
' O S primeiros, que neftes efcritos fe deviaõ

fazer memoráveis , eraó aquelles dous

egrégios Vaiões ,
que a todos os illuftres

Frjo. Carmelitas deita Província precederão na antiguidade do

fTj^SÍ tempo. TaesforaÒ os Veneráveis Padres Fr. JofephBitna-

màs * de , e Fr. Jaques Thomás Caliabra , beneméritos Portugue-

zes ,
que pelos feus juftificados procedimentos confeguirao

dos authorizados Cavalleiros da Hofpitalidade de S. João

dejerufalem, o beneficio de nos fundarem o famofo Con-

vento, cujas particularidades acabamos de referir. Porém

tanto foy o defcuido dos noílòs predeceíTores , que naõ fe-

í guraraó as noticias de Sogeitos tao exemplares, como he

crivei ,
que feriaô eftes de quem a Religião fiou o feu efta-.

belecimento neftes Domínios. Do primeiro fó nos confta,

que a fua grande prudência , e outras excel lentes preroga-

tivas inclinarão ao fupremo Prelado da noíTa Ordem a fazei-

lo Superior dos outros Companheiros. Sabemos do íegun-

do, que a fua rara fabedoria lhe adquirio o emprego de Pre-

gador Euangelico, com tanta felicidade nos exercícios de

fua proveitofa MiíTaó , que as fuás doutrinas entre os Fieis

erao eítimadas , como refoluçoes de Oráculo. Ifto mefmo

diífemos de cada hum
, quando em ambos nos foy precifo

fallar: e porque além do que deixamos expreíTado , naõ

achamos memoria de acção alguma plauíivel , exporemos

os progreílbs de outros infignes Religiofos, que no mef-

mo Convento floreceraõ. §• K D&

Veja-fe o nume-

ro 314.

: :

m>
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§. 1.

Do llluflriffimo D. Fr. Vafco Martins de Alvelos 3 Bifpo

da Guarda 3 e Lamego.
1302.

538 FOy efte Venerável Religiofo o primeiro da
noífa Província , que ornou a cabeça com a

Mitra , e empunhou o Bago Epifcopal ; deixando o cami-

nho aberto para tantos Bifpos , e Arcebifpos 3 quantos fao

os que nefte Luíuano Carmelo tem florecido. Confta por

documentos certos, fer natural deite Reyno , mas nenhu-

ma diligencia baftou a deícobrir o lugar próprio do feu naf-

cimento; bem que nao fe efeondeo ao nofib defvelo a qua-

lificada , e antiga nobreza de ambos os feus progenitores;

pois fabemos, que fora filho legitimo de Martim Annesde
Alvelos , e de Dona Elvira Mendes da Fonfeca , filha de

Mem Gonçalves da Fonfeca , fecundos ramos dos Régios
troncos de feus hereditários appellidos.

539 Seguindo a vocação, que teve de viver para

Deos , onde fe pudeíTe exercitar na pratica de relevantes

virtudes , recebeo o noífo Santo Habito , e profeflòu o nof*

fo Carmelitano Inílituto no Convento de Moura , onde vi-

viaó muitos Religiofos obfervantes da vida efpiritual , que
o eftimuláraõ para a imitação. Depois do novo eítado ,

muito fe adiantou na inteltigencia das Letras Divinas , e

humanas ; merecendo por eíTa caufa , que a Fama fizeíTe

delle aíTumpto para publicar dentro , e fora do Reyno a

fua vaítúTima fabedoria. Elle a fazia mais eílimavel
; porque

a fundava em huma exa&iílima reformação de vida, me-
diante a qual muito fe diftinguia entre os que mais avul-

tavaõ nas prerogarivas da Sciencia, e da virtude.

540 Achando-fe em Roma no anno de 1502, foy

de tal modo venerado o íeu grande talento , que em fa-

tisfaçaó do muito, que por elle merecia, o Papa Bonifá-

cio VIII o creou Bifpo da Guarda no mefmo anno, com ge-

ral aceitação de todos , os que reconheciaô , e defejavaó

ver a fua capacidade premiada. Conílituido nefta dignida-

de, veyo exercitar a jurifdiçaõ do governo na fua Dioceíi,

e na meíma Cidade da Guarda celebrou algumas Efcritu-

ras

Primeiro Bifpo

da Província.

Manoel Pereira

da i-yha Leal „

Catai, dos Bif-

pos da Guarda*

Tomou o Ha-
bito, e profef-

íuuem Moura,

Foy creadoÉits

po.
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ras , das quaes ainda durão as memorias ; e fez muitas obras

pias
,

que deprefente fervem aos Fieis de edificação , aos

Prelados de exemplo.

541 No anno de 1 307 moveo pleito aos Templá-

rios íobre a jurifdiçaõ daldanha, hoje chamada a Velha ,

em differença de outra Villa do meímo nome , que depois

fe fundou 5 e fe reíblveo ,
que efta , e outras Povoações ,

que deraÓ fundamento ao litigio, pertenciao a Coroa. Af-

íiftio no Concilio Provincial dos Suífraganeos de Compo-

fíella, que por Bulia do Papa Clemente V ,
paíTada em 31

de lulho de 1310 , foy nefle anno celebrado em Salaman-

io saimanti- ca, á cerca da extinção dos melmos 1 emplanos , os quaes

pelos onze Padres , que alli fe congregarão debaixo da pre^

fidencia do Arcebiipo Compoftellano D. Rodrigo dei Pa-

dron, foraõ julgados por innocentes dos horrendos crimes,

', que fe lhe imputavaõ : e pofto que D. Rodrigo da Cunha,

na Hiíloria de Braga , chama a efte IIluftriíTimo Prefidente

D. Pedro 5 he certo , que fe equivocou , porque o leu no-

me propiio he na realidade o mefmo, que temos eícrito.

542 Confederando na infalibilidade da morte , e di£-

pondo-fe a dar conta de feus procedimentos ao Author da

vida, fez com muita anticipaçaÕ , no anno de 1311 , íeu

teftamento , no qual , entre outras declarações indicativas

Diípofiçaõ â d e fua profunda humildade , determinou , que feu corpo

«epuicara. foíTe fepultado no meyo da Capella mór da Cathedral an-

tiga i em fepultura raza , fem a pompa dos mármores, que

com muda eloquência ( ainda fem caracléres
)

pregoaõ a

dignidade dos cadáveres, que nelles jazem.

543 He noticia confiante, que no anno feguinte de

1312 afTifíio no outro Concilio Salmanticenfe
, que fe ce-

lebrou á cerca das Decimas, que fem juftiça fe haviaõ ti-

rado áquella florentiíEma Umverfidade. O infigne Acadé-

mico Luiz Francifco Pimentel, legitimo herdeiro de feu dou-

tiííimo pay , naõ fó na erudição x mas também no empre-

go de Coímografo mór do Reyno , teftifka ( ejá o expoz

em huma das Conferencias Académicas) que o Illuítriílimo

D. Fr. Vafco Martins de Alvelos também fora Bifpo de La-

mego ; noticia , que com folidos fundamentos eílabeleceo,

deixando a eíla Província na eterna obrigação de lhe des-

cobrir

151
Affiftio ern ou

sro Concilio.

FoyBiípo tam-

bém deLame

éo.
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cobrir mais huma Mitra para augmentar o numero das que

glorioíamente a ennobrecem.

544 As Armas, que uíòu (fegundo confta de algu- Armas dc^e

mas pinturas antigas , que ferviraô de modelo ás que de
u ou *

novo fe copiarão) vem a fer hum efcudo partido em pala:

no primeiro as Armas da Ordem , no fegundo as dos Alve-

los ,
que fao cinco Eftrellas de ouro de fete pontas cada

huma, poftas em afpa fobre campo vermelho. Na Monar-

quia Lufitania Te lê ,
que chegara com vida até o armo de

1313: e como de taõ famoío Prelado nao encontramos ac-

ção alguma executada nos annos feguintes , temos por in- * 3 ^ 3 *

dubitavel, que nefte entregou íua alma ao Creador, de- Tempo em qu=

pois de governar os feus Bifpados com grande zelo da hon-

ra de Deos, e amor do próximo. Delle fazem menção o

Padre Meftre Lezana, os eruditos Académicos Manoel Pe-

reira da Sylva Leal 3 e Luiz Francifco Pimentel.

§. 11.

Do famofo Padre Doutor Fr. Affonfo Ahelho.

acabou a vida.

S45 T TE digno de interminável memoria efte gran-

JTj.de Religiofo, naõ menos pela íua vaftiíli-

ma Sciencia , que pelas heróicas virtudes , fantamente prati-

cadas em toda a vida, fegundo referem Efcritores da pri- Smmmm^
fiteira eftimaçao. Nafceo na Cidade de Évora , onde eftu- de.

dou , nao fó os primeiros rudimentos da Grammatica, mas

também ouvio Artes com notório aproveitamento. Inflam-

mado em hum meritório defejo de fe confagrar Filho da

Mav de Deos , folicitou o noíTo Santo Habito , e o foy re- Reçebw oh*-

ceber no Convento de Moura, onde depois do anno de íou em Moura.

approvaçaõ (que o concluío dando edificativos exemplos de

virtude) celebrou fua proflílaó folemne no mefmo Conven-
to. Nefte, com grandes ventagens a refpeito dos feus con-

temporâneos , fatisfez ás obrigações do feu eftado , por-

tando-fe em tal forma nas acções exteriores , que lhe cha-

mavaô por antonamafia o exemplar da modeflia.

546 Foy Doutor na Sagrada Theologia : e aííim na sua graduação

Efpeculativa , como na Moral , e na Myftica era confum-

Ff mado.

•
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Poy Pregador
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,para as mayc-
rcs occaíiões.

Chamado para

pté?ar na Sé

de Évora.

1572

Mençaõ , que

<te1'c fe ínz no

Ofício do mi-

lagre da cera.

226 Chronica dos Carmelitas
mado. No mefmo Convento a explicou em utilidade dos

domeíiicos , e dos eílranhos
;
porque muitos feculares por

fe aproveitarem de fuás folidas doutrinas , concorriaÕ a lhe

ouvir as lições como de Meftre iníigne , taó conhecido co-

mo refpeitado de todos. Era na realidade o Oráculo da-

queile tempo , a quem concorriao a pedir, os profeífores

das Sciencias , íoluçaõ das duvidas, os ignorantes enfino ,

os politicos conielho.

547 Goíava também a íingularidade de ter todos os

predicados
,
que conflituem hum Pregador univerfalmente

bem aceito; tendo entre outros dotes, hum efpecialiííimo

de exhortar , ateraindo fem oífender com a palavra, nem
eícandalizar com a reprehenfao. Como verdadeiro Inter-

prete das Sagradas Efcriturás as expunha fynceramente, ufan-

do mais doeftylo Afcetico , em beneficio das almas, que

da fnbtileza dos diícurfos em credito da opinião. Para as

Feílividades mayores era convidado, naÔ fó dentro de Mou-
ra, mas em outras Villas , e Cidades famofas do Reyno,
fem que a diítancia dos lugares diminuiífe ogofto, que to-

dos faziao de lhe ouvir a diferiçao, porque era mayor o lu-

cro , que aos intereííados refultava de luas doutrinas, do

que a defpeza dos Procuradores, em ordem a condução : e

como eíla fe dirigia ao ferviço de Deos, naÒ fe eícnfava

deíle laboriofo exercicio á eufta dos mayores incommodos.

548 Por eíle motivo foy eleito, e com efficacia cha-

mado para pregar hum Sermão de Preces na Cathedral da

Cidade de Évora , Pátria fua, em occafiao , que o llluílriííi-

mo Bifpo D. Fr. Martinho Gil de Brito , convocou os feus

Diocefanòs para fupplicarem a Deos a fufpcnfao das aguas,

que inundavaa os campos , e impedindo-lhes a produc-

çao dos frutos , tota-mente os efterilizavaô : acção , que ce-

lebrou no dia 24 de Mayo de 1372. Então aconteceo o por-

tentofo milagre da cera , que ainda de prefente fe folem-

niza na mefma Sé com feílividade própria, para a qual a

Sagrada Congregação de Ritos concedeo Officio, e MiíTa

particular em todo oBifpado. Da fegunda liçaó do fegun-

do NoéWno do mefmo Officio coníla, que a Oração exhor-

tatoria defte infigne Varão fora taó elegante, e devota , que

eftimulára o Povo para verdadeira penitencia 5 no mefmo
ado
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afto expreíTada em copiofas lagrimas de contrição

5 que por
íer legitima, mifericordiofamente mereceo do mefmo Au-
thor da juftiça a indulgência das culpas , e a fufpenfaó do
caítigo.

549 Taô latisfeito do Apoftolico efpirito do Prega-
dor ficou o Illuftriflimo Prelado, que defejando levantar F;coa íníli,UÍA

hum padrão baílante a lhe eternizar a memoria 5 determi- i^Tl™*
nou, que fempre nefta Feftividade foíTe Orador hum Reli- m£35

p

giofo Carmelita, que era trazido de Moura, em quanto
neíle Reyno a Ordem naõ teve outro Convento. Ainda
perfevéra eíle ufo , fem que a duração de quatro fecuíos
e menos a occurrencia de algumas cafualidades , nos hajaó
privado de tamanha gloria. Naõ alcançamos noticia do lu-
gar

, e dia , em que eíte virtuofo Varaô acabou a vida
3 mas

ponderados os juílos procedimentos delia , temos por cer-
to, que concluío fua peregrinação na amifade de Deos 3em cuja prejença confeguiria ter morte preciofa. Delle fa-
zem menção o LicenciadoJorge Cardofo , o Padre Meftre
Lezana, e outros naõ menos egrégios Hiftoriadores.

§. ílt

Do Venerável Fr. Paulo de JESU, Irmão da vi-

da aãiva.

55° (~\ Uando o nofíb obfervantiííimo Convento
VlZ de Moura

, para honra fua , naõ tiveífe ou-
tros virtuofos Filhos, íó o Irmão Fr. Paulo deJESU ba-
ilaria para o glorificar com as ventagens de fuás relevan-
tes virtudes. Só deílas , e nao da qualidade da peíToa, nem
do lugar do feu nafcimento, alcançamos noticias verdadei-
ras

; porque a pouca curiofidade dos noílbs antigos deixou
fepultada no efquecimento efta memoria, de tanto credito
para a Religião , que hoje lamenta, e naõ pôde remediar
taó intoleráveis defcuidos. De feus Religiofos progrelTos,
e das maravihas , que Deos obrou a favor de íua innega-
vel Santidade

, ainda fe confervaõ evidencias
; porque os

jntereíkdos as feguráraõ em muitos efcritos , que em tudo
íe conformaõ com as tradições.

Ff 2 jj! Foy

Noticias de
luas virtude^
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«is Foy efte exemplariflimo Varaó profeílor da vi-

da aàiva, cujo eftado nos tempos mais antigos fe chama-

va de Converfo, e hoje he o dos Leigos. Desde o anno

de íua approvaçaÕ deu taó evidentes indícios de virtude lo-

lida, que os outros Noviços o ouvia6 como a Diretor, e

orefpeitavaÓcomattençoes, unicamente devidas afeuMe,

ftre Ha probabilidade para crermos, que ao feu exemplo

deveo efta Província o beneficio de ter Filhos tao virtuo-

fos naquelle Convento : porque do tempo, em que nelle ex~

iftio, foy taó hereditário o bom procedimento dos Con-

ventuaes , que o mefmo era dizerfe Religiofo do Carmo

de Moura , que explicarfe hum VaraÓ obfetvantiíTimo da

difciplina Regular. • r
«2 toníta ; que neíte Servo de Deos muito ref-

plandecera a virtude da Caridade. A todos chamava filhos,

efpecialmente aos Noviços, aos quaes fervia mais como ei-

cravo, que como Irmão, dizendo: Eftes
g

que atnaa nM

perderão a memoria do mimo dos pays do Século, neceffttao

de mais agazalbos , aú fe cofhwarem com a nova May,

ove os recebeo ; que hnaò for carinbcja , elles Mo lhe to-

marão amor. Fazia eftudo particular de lhes expor as pre-

rogativas , e fingularidadcs da Religião com hum tao per-

fuaíivo efpirito , que nos ouvintes infundia afTedo, e con-

ciliava devoção. Depois, que os coníl deraVa bem influídos

na pratica , concluía com a repetição deita gloria, que a

eftimava pelo mayor dos noíTos brazoes. Emjim tal be^a

tfpeciahdade de no/Ja Rel^iaõ , que fó e/la tem Pay ,e May:

Pay, me ainda vive ; e MSfr que be a mefma May de Deos.

553 Fazendo diferença entre as acções próprias de

hum pay , e as obrigações ordinárias de humamãy, com

dias confolava a feus Irmãos nas indigencias , e paixÓes ,

que lhes canfavaÔ defgofto. Se algum fe moftrava queixo-

fo do Prelado , ou porque o reprehendia injuílamente
, ou

porque lhe faltava com a confolaçao, logo lhe dizia: Pef-

íamos ao Pay ,
que o cafligue , ou que nos emprefle afua ef-

p«da, e vamos a elk. Se outro perfiftia afflido por necef-

fidade ou de comer, ou de veftuano, o aquietava , dizen-

do : Vamos á caixa da May, que be muito rica , e naô /a-

be faltar» ~
554 Qperen-
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554 Querendo em huma occafísô pacificar os âni-

mos de dous Religiofos enfurecidos, appareceo com a ef-

pada de noíTo Padre Santo Elias , tirada de fua Imagem , e
entregando-a , lhes difle : N0JJ0 Pay a manda , para que

fe de]enfadem , mas nao quer , que fe matem. Com eftas

graciofidades reconíiliava a muitos. E quando aoccaíiaõo

pedia , bufcava ao Prelado, do qual alcançava toda a pre-

cifa fatisfaçaÓ para os fubditos : e fe delle naõ confeguia

também o remédio para algumas indigencias daquellas, que
efperava evitar

; por íi melmo as favorecia com liberalida-

de taò prompta , que como fe foíTe poífuidor de algum in-

exhaurivel thefouro, fuppria a todas.

555 Houve quem admirado de femelhante pródiga*

lidade , por ver
,
que naõ tinha meyos de obrar natural-

mente daquella maneira , Jhe difle ; Que elle naõ cbferva-

va o voto da pobreza , porque tinha para dar , e dava mais

do que pofluia. Mas a iíTo refpondeo taõ prudente , como
advertido, dizendo : Eu dou do alheyo , com beneplácito de

feu dono.

556 Confíftiao feu mayor goílo, em achar quem fe

quizeíTe fervir de coufa, que por algum titulo lhe pudef-

fe pertencer. Renunciando fempre a propriedade, fó quan-

do ufava do que era commum , fe comprazia : e fe alguma

pobre alfaya denominavaõ fua, logo elle como indecente a

defprezava : e queria antes viver com a neceíTidade do ufo

precifo delia, do que gozarlhe a poíTe. Varias demonítra-

çoes fez deita louvável advertência , que chegarão a fer

percebidas, porque elle julgou, que nao feriaõ applaudi-

das , mas fó imitadas. Na fua pobre cella nao havia mais,

que as duas amadas companheiras (como elle as intitulava,)

huma fermofa , outra horrenda. Eraó huma Cruz de páo
,

e huma defcarnada caveira, na qual fempre empregava os

olhos , a fim de naõ apartar da morte a neceffaria confide-

raçaõ.

557 Nunca veftio Habito, que na cor, ou na qua-

lidade foíTe differente do ufo commum dos Conventuaes :

e fe algum Religioío com o pretexto de reforma pertendia

por eífe modo diftinguirfe dos outros, elle o reprehendia,

dizendo ; Que ijjo nao era fer virtuofo , mas fê querello pa~

Gracioíídade,
cem que re-*

mediava.

Notável rcfp®á

fta lua.

tecer ;

Inimigo da

propriedade»

Suas amadas
companheiras

da cella.

Reprehendia «
aos que fe efpga

cializavaõ no
veítir.
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recer : e que entre Irmãos nada havia mais eftimavel y que

a uniformidade em tudo : que as Commumdades , como com-

panhias da igreja Militante , appareciaõ mais firmojas

nos olhos do Senhor dos Exércitos , vefiidas da mejma far-

da. Já naquelle tempo perfiftia a maliciofa efíicacia da in-

fame hypocriíia ,
que fe dava a aborrecer no defprezo do

commum, e na eftimaçaò das íingularidades : e como en-

tão ainda naó havia Ada particular nefta Provinda, para

que os Religioíòs veítiflem de cor parda , parece que os

de Moura veftiaó ( como licita na Ordem ) cores efcuras ;

porque o Servo deDeos, querendo perfuadir ,
que naò he

o Habito o que faz o Monge , mas fó a obfervancia das Leys

de fua Religião, dizia : Por fera negra eflamanba , por den-

tro candura da alma,

558 Em huma rigoroíiííjma enfermidade todos íe

confundiaó de ver a extraordinária alegria , com que a to-

lerava. Efta fe dava a conhecer exceífiva a refpeito da fum-

ma confolaçaó, que fempre indicava no femblante. E ha-

vendo quem lhe perguntou pela caufa de taó admirável dif-

suaakgmnas ferença , refpondeo : Alegro-me cem a nova occafiaõ , que
moiefíias. .£ m êrece fa merecer os regalos de meu Deos , e os ca-

rinhos de minha Mãy do Carmo. As mãys , que jaó aman-

tes dos filhos , por elles mais efiremecem quando os confiâe-

rao enfermos : e como por ejje motivo , noffa Mãy aman-

tifjtma taõ cuidadofamente me ajjífie ,
jem de mim fe apar-

tar , fendo eu o mais indigno dos fetis favores ; dou a meu

Senhor J E SV Chrifio as graças , e lhe rogo , que por fua

infinita mifericordia me deixe regalar com eflas dores , ain-

da que me maltratem como tormentos.

559 Muitas vezes fahia de íi de tal modo, que de

extático parecia totalmente infenfivel. E quando deftes fre-

quentiííimos raptos tornava a íi , e percebia , que haviaõ

fido públicos; todo o feu empenho era livrarfe da gloria,

que delles, na prefença dos homens, lhe poderia refultar : o

que com eífeito executava mediante huma gracioíidade ían-

ta , dizendo: Eu naÕ fofro , que me divirtaõ , quando en-

tro a con/iderar nos meus peccaâos. Irmãos meus muito ama-

dos , olhos fechados para o Mundo , e coração aberto pa-

ra recolher a Deos. Em huma occafiaõ , em que a obediên-

cia

Gracioíidade ,

com que fazia

por oucuiiar os

iraptos.

<
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cia o obrigou a naô occultar o effeito de hum rapto baftan-
temente dilatado, achando-fe perplexo entre o habito de
calar , e a força de obedecer , reípondeo com huma taò
efludada amfibologia , que em próprios termos

, nem fal-
tou á obrigação do preceito , nem á modeftia na confiíTaÓ
da verdade, dizendo: Ricas coufas me occorréraõ agora

,

e me parecia
, que na realidade as lograva. Sey

, que nao
foy fantajia , mas bey de jurar

, que nada vi com os meus
olbos.

Tendo faude era incanfavel nos miniílerios fer-

ento. Grande benefício Jhe fazia quem o cha-
arrer, carregar cântaros de agua , e para pra-
femelhantes acções de humildade : o que tu-

\ com hum modeílo rifo , dizendo ; Eis-aqui
e o demónio

, que fó peleja com partido contra
'uando a occupaçaÕ era tao excerfiva

, que del-
uia fadiga , então afroxando por hum peque-

, s
aperto , em que punha o corpo , íe coníolava

aíi meímo, dizendo, e repetindo: Muito cufla a Jubir por
efia ladeira do Ceo ; mas be certo

, que Je eu nao canjaffe,
entenderia

,
que naô caminhava por ella. Voltava para o tra-

balho, e ao meterfe nelle repetia, liamos acima.

561 Em huma manhãa de rigorofo Inverno, caminha-
va de companhia para fora daVilla, com hum homem de
trabalho : e vendo , que efte por mal emroupado , nao po-
dia refíftir á violência do frio , tirou dos próprios hom-
bros a capa , e lha deu , para que com ella fe repara ííe,

dizendo : Eu entrey na Religião com animo de me mortifi-
car : e fe vós haveis de padecer fem merecimento , daytne a
confolaçao de ir mais expoflo â inclemência do tempo

, que
me parecerá fuave fe ao feu rigor me fogeitar por amor de
Deos. Padecia o companheiro gravifíimas queixas interio-
res: mas logo, que fe envolveo na capa, immediatamen-
te fe reftituío á lua perfeita faude: e dando-! he depois o
agradecimento do benefício, elle o recufou, dizendo: Nao
/ejais taõ fácil de acreditar a virtude , de quem a nao tem.

calor, que vos participou a capa, e nao o feu contaão
í

foy o que vos livrou do mal. Day graças a Deos , que elle

foy o Autor do remédio.

562 Daqui

Admirável re«

pofta lua.

Como fe con«
íolava nas fadi-

gas , quando
cànçava.

Erpoffo á Sn«

clemência do
frio.

Prodígio
» que

obrou com a
ca^a.

.
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2 3 o Chronica dos Carmelitas

tecer : e que entre Irmãos nada havia mais eflimavel 7
que

a uniformidade em tudo : que as Commumdades , como com-

panhias da Igreja Militante , appareciaõ mais ftrmojas

vos olhos do Senhor dos Exércitos , veflidas da mejma far-

da. Já naquelle tempo períiítia a maliciofa efíicacia da in-

fame hypocrifía ,
que fe dava a aborrecer no defprezo do

commum, e na eftimaçaó das íingularidades : e como en-

tão ainda naó havia Aóra particular nefta Província, para

que os Religiofos veftiílem de cor parda , parece que os

de Moura veftiaõ (como licita na Ordem ) co " ~ r™™* -

porque o Servo de Deos
,
querendo perfuadir,

o Habito o que faz o Monge , mas fó a obfervar

Dito reu a ref- d-e fua Religião, dizia : Por fora negra ejlaman, *r

pcuo o a i-

^rQ candura da alma.

558 Em huma rigorofiífima enfermk

confundiaó de ver a extraordinária alegria , <

lerava. Efta fe dava a conhecer exceííiva a rei

ma confolaçao, que fempre indicava no femL**^. ~ —
vendo quem lhe perguntou pela caufa de taõ admirável dif-

ferença , refpondeo : Alegro-me com a nova occafiaõ , que

fe me oferece de merecer os regalos de meu Deos , e os ca-

rinhos de minha Mãy do Carmo. As wãys , que jaó aman-

tes dos filhos , por elles mais ejlremecem quando os confiâe-

rao enfermos : e como por effe motivo , noffa Mãy aman-

tiffimatuõ cuidadofamente me affifte ,
jem de mim fe apar-

tar , fendo eu o mais indigno dos feus favores ; dou a meu

Senhor J E SV Chrifio as graças , e lhe rogo, que por fua

infinita mifericordia me deixe regalar com eftas dores , ain-

da que me maltratem como tormentos.

559 Muitas vezes fahia de íi de tal modo, que de

extático parecia totalmente infenfivel. E quando deftes fre-

quentiííimos raptos tornava a fí , e percebia , que haviaõ
por^emuros ^Q públicos ; todo o feu empenho era livrarfe da gloria,

que delles, na prefença dos homens, lhe poderia refultar: o

que com eífeito executava mediante huma gracioíidade ían-

ta , dizendo: Eu naÕ fofro , que me divirtaõ , quando en-

tro a con/iderar nos meus peccados. Irmãos meus muito ama-

dos , olhos fechados para o Mundo , e coração aberto pa-

ra recolher a Deos. Em huma occafiaó , em que a obediên-

cia

Sua alegria nas

HQoleilias.

Graciofidarte ,

com que fazia

L
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Admirável re«

pofta íua.

Como fe con«=

íolsva nas fadi-

gas , quando
ava.

cia o obrigou a nao occultar o eífeito de hum rapto baftan
temente dilatado, achando-fe perplexo entre o habito de
calar, e a força de obedecer, refpondeo com huma taõ
eítudada amfibologia , que em próprios termos , nem fal-
tou á obrigação do preceito , nem á modeftia na confíiTaõ
da verdade, dizendo: Ricas coufas me occorréraô agora

,

e me parecia
, que na realidade as lograva. Sey

, que nao
foy fanta/ta , mas hey de jurar

, que nada vi com os meus
olhos.

560 Tendo faude era incanfavel nos miniflerios fer-
vis do Convento. Grande benefício lhe fazia quem o cha-
mava para varrer, carregar cântaros de agua, e para pra-
ticar outras femelhantes acções de humildade : o que tu-
do executava com hum modeílo rifo, dizendo: Eis-aqui
como fe vence o demónio, que fó peleja com partido contra
os ociofos. Quando a occupaçaõ era taõ exceííva

, que dei- ^
Ja fe Jhe feguia fadiga , entaõ afroxando por hum peque-
no efpaço o aperto , em que punha o corpo, íe coníolava
a íí meimo, dizendo, e repetindo: Muito cufla a Juhir por
efla ladeira do Ceo ; mas be certo

, que Je eu nao canjaf}ey

entenderia
,
que nao caminhava por ella. Voltava para o tra-

balho, e ao meterfe nelle repetia, liamos acima.

561 Em huma manhãa de rigorofo Inverno, caminha- e*poíio i jn

va de companhia para fora daVilla, com hum homem de ílS
trabalho : e vendo , que efte por mal emroupado , nao po-
dia refiftir á violência do frio , tirou dos próprios hom-
bros a capa , e lha deu , para que com elía fe reparaífe,
dizendo : Eu entrey na Religião com animo de me mortifi-
car : e fe vós haveis de padecer fem merecimento , dayme a
confolaçaÔ de ir mais expoflo à inclemência do tempo

, que
me parecerá fuave Je ao feu rigor me fogeitar por amor de
Deos. Padecia o companheiro graviííimas queixas interio-
res: mas logo, que fe envolveo na capa, immediatamen-
te fe reftituío á íua perfeita faude : e dando-lhe depois o
agradecimento do beneficio, elle o recufou, dizendo: Nao
fejais taõ fácil de acreditar a virtude , de quem a nao tem.

calor, que vos participou a capa, e nao o feu contaão,
foy o que vos livrou do mal. Day graças a Deos , que elle

foy o Autor do remédio.

>2 Daqui

clemência

Prodígio
, que

obrou com a

cafa.
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O muito , que

íc aniquilava.

Sua continua

Qraçaõ.

Como valia

aos enfermos

Eitvemofa de-

voção com o

Senhor JESU.

Numero 457-
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562 Daqui procedeo , que muitas peííoas tinhao taô

grande fé com as roupas do feu ufo , ou vertidas ,
ou ío-

bre-poftas nas oceurrencias das enfermidades, que ie va-

liao de empenhos para as alcançarem: e era provado, que

o Senhor, mediante o feu contado, fazia extraordinárias

maravilhas. E porque fua muita pobreza naó dava lugar a

acharfe coufa ,
que elle na6 trouxefle anualmente no cor-

po, contendiaÔ huns para lhe beijarem o Efeapulano , ou-

tros para o receberem nos braços : do que tendo elle co-

nhecimento ,
proteftava,e repetia: Ninguém fejiena vir-

tude dos que ainda vtvem ;
porque em quanto nao vao a

wiz.0, tem a {alvado duvidofa: e fe foubeffem as immun-

dicias de minha alma, todos de mimfugtriao, como do fo-

go do Inferno. ^

563 Na oração era taó continuo ,
que a duração

delia a muitos confundia, e a todos admirava. Quando fe

recolhia com o Senhor defta maneira , alcançava Celefíiaes

favores para differentes peííoas ,
que do feu efficaz patro-

cínio fe ajudavaÓ , fem darem a conhecer 5 que o buicavao

como valido , mas fó como Orador. Os enfermos na ei-

taçaÓ do Eítio, quando laboravao na mayor força das mter-

mittencias (que iaÓ naturaes do clima) faziaÓ a poílvel di-

ligencia para que elle os vifnaífe ,
porque a experiência os

perfuadia , que melhoravaÓ fó com a fegurança , de que ro-

garia ao Senhor JESU , feu Protedor , para que Jhe deíTe

íaude. Quando no Convento lhe faziaõ femeíhantes iup-

plicas por outros enfermos de queixa mais arnfeada , fuc-

cedia demorarfe na Oração mais do tempo coftumado ,
e

delia fe levantava com grande prazer, dizendo : Deos he

Fay: e fempre fe compadece dos filhos. Eíte final era evi-

dente para fe conhecer, que fora ouvido do Senhor, e o

enfermo bem defpachado.

^64 Teve efpecialiííima devoçaÔ com a fagrada Ima-

gem' de Noflo Redemptor Crucificado , que naquelle Con-

vento fe venerou antes de fe trasladar para efle de Lisboa,

com o titulo de Senhor dos Agonizados : bem , que neííe

tempo fó lhe davaó a denomiçaõ de Senhor JESU. Neíta

preciofa copia empregava todos os feus cuidados , períua-

dindo nos obfequios ', que inceíTantemente lhe fazia, o fiel

extremo

, ,»1
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Fallava com
hu.r.a Santa
Imagem.

morte.

extremo, com quede todo o coração amava o original. De
íi meímo íe efquecia , quando trazia eíte íoberano Senhor
á memoria : e tanto fe influía na aífecliva contemplação de
feus Divinos Myílerios

, que em algumas occafioens che-
gou a íufpender o ufo total dos ientidos exteriores: em ou- kmos de r„a

trás fe commovia a taÔ incomparável profuíaÔ de lagrimas,
cantCin P Ia ?aõ -

que até dos olhos alheyos as extrahia : de forte, que com
elegância, e difcriçaÕ no pranto, melhor do que com as
vozes, dava a entender as paixões do íèu amor acompanha-
das dos íentimentos da alma.

565 Muitas vezes fe lheouvio eílar faílando á San-
ta Imagem com affeétos naruraes de quem refpondia, ao
que determinadamente fe lhe perguntava : e he tradição
confiante, nunca interrupta, que o mefmo Senhor lhe fal-

iara antes de padecer a ultima enfermidade , que lhe occa-
fíonou a perda da vida. Julga-íe, que nefta locução rece-
bera o annuncio de fua imminente morte: porque fahindo Annanc» da

da prefença do Senhor como admirado , fem poder explicar
o que na realidade fentia, fe retirou á cella , onde rendi-
do a hum profundiílimo lethargo , nunca mais fe levantou
da humilde cama, que lhe fervia de mortificação, naõ de
defcanço ao corpo. Como fuás penitencias eraõ taõ riao-
rofas, os prudentes fe perfuadiraõ, que a violência de to-
das o proflrara : e querendo o Enfermeiro por caridade mu-
dalo para outra cama mais íuave , elle o evitou , dizendo:
Que feu corpo fe cofiumara a itwolver naquellas mantas ; e
que pois chegara o tempo de fentir o terribiliffimo traba-
lho da morte , lhe permittifem, por amordeDeos, que ar-
mado com aquellas a/perebas , e com o rigor dos cilícios ,

que lhe procuravaÔ tirar , triunfaffe de /eus inimigos
, que

com âiverfas appariçoem o ameaçavaõ.

$66 Deita maneira , e por modo mais expreífo va-
ticinou com muita anticipaçaõ a morte. Os Religiofos pe-
la experiência , que tinhaõ de fuás heróicas virtudes, fa-
cilmente o crerão , e logo o Prelado lhe adminiftrou os Sa-
cramentos da Igreja. Elle os recebeo com tantas expreííões
de piedade , e com taõ admiráveis aclos de Fé, que aos
ciraimftantes deu confolaçaõ 5 e exemplo. Eraõ feus col-
loquios taõ puros, e fuás palavras taõ expreífivas da refig-

Gg naçaõj

Cem o a eípe»
rou penitente;

Recebeo osSa»
«amentos.
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nação , com que feu amante coração eftava na vontade Di-

vina; que os aíliftentes nao menos faudofos , que admira-

dos lhe refpondiaõ com maviofos fufpiros, entre os quaes

no anno de 1399 entregou o feu innocente efpinto-nas

mãos do Divino Redemptor: julgando a piedade Catholi-

ca, que íeria logo coroado dos refplandores de gloria, que

na'Bemaventurança lhe merecem os Predeftinados. =
.

567 Seu venerando cadáver, reípirando perceptíveis

fragrâncias , efteve por muitos dias expofto á devoção dos

Fieis, que nao efquecidos das maravilhas, que delleouviao

referir na vida , efperavaó ,
que o Senhor folfe igualmente

propicio para obrar em abono de íua reputação multiplica-

dos prodígios, depois de fua morte, que foy celebrada:

nao porque os fcns affeiçoados deixaíTem de fentir muito

a perda de taõ fiel amigo ; mas porque os efTeitos de fua

virtude os inclinavaõ a difcorrer , que collocado na Gloria,

feria na prefença de Deos medianeiro das utilidades com-

muas. Do feu corpo levavaó Reliquias ,
que eftimavao co-

mo íingulares, e do feu contado íe valiao para remédio de

alguns males ,
que logo fe extinguiaõ. Debaixo da dura

campa, onde eíte preclarifíimo Carmelita foy íepultado,

também fe eíconderaõ outras memorias de feus progreíTos,

ficando apenas, os que temos expreflado , em alguns frag-

mentos mal ordenados, e depois do neceífario exame bem

collegidos. Sabemos ,
que o feu cadáver he hum daquel-

les
,
que na Igreja fe tem achsdo incorruptos , e odorífe-

ros : mas ninguém o poderá diflinguir, fem que o Senhor

por virtude de fua Divina providencia o declare. O Ef-

critor, que neíle Servo de Deos falia com mayor diflin-

çao , he o inílgne Padre Fr. Diogo Gil , o qual foy feu

contemporâneo , e tefcimunha ocular dos referidos fuccef-

fos. Merece inteito credito, porque foy fogeito de qualt-

Vej4-fe o

n

Ume. £cac[a virtude , e muita authoridade nefta Província, ort-

n 46i*

de teve os empregos competentes ao feu notório mereci-

mento.

CAPI-
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CAPITULO VIII.
De outrosfamofos Sogeitos Filhos do me/mo Convénio

3

que exiftiraõ desde o anno de 1400,
até o de 1500.

568 Ao he razão , que ao Convento de Mou*.

ra neguemos a gloria de irem encorpo-

rados com os mais acceíTorios delle, os

Veneráveis Filhos de fua diíciplina. Antes dos cinco , que
nefte Capitulo fe comprehendem, conforme a reéta Chro-
nologia, devíamos efcrever as vidas dos authorifados Pa-
dres Doutores Fr. Gomes de Santa Maria

,
primeiro Prior,

que foy do Real Convento de Lisboa , e juntamente Bif-

po Titular de Ebron ; e de Fr. AíFonfo de Alfama , pri-

meiro Provincial , e também Vigário Geral
, que foy defta

Província. Porém julgamos conveniente transferillos para
lugares mais próprios , onde , depois de expreíTadas algu-

mas acções exemplares , que ambos exercitarão nos íeus

governos , concluiremos as memorias de cada hum no an-

no, em que do Mundo os deílerrou a morte.

Doutor Fr. Go-
mes de Santa
Maria.

Doutor Fr. AP»
fonío de Alfa*

ma.

569
ceu.

§• I.

Do egrégio Padre Doutor Fr.JoaÔ Gallo.

DEpõis que o Serenifíimo Rey D. Duarte Quando flore-

empunhou o Sceptro da Monarquia Por-

tngueza, íloreceo efte doutiííímo Religiofo , eftimado por
iníígne em muitas Sciencias , efpecialmente na de Mathe-
matica, da qual foy confumado Meftre. Sabemos , que re-

cebera o noflo Habito, e profelTára no Convento de Mou- Sér
ra, e que do feu Clauílro fahira a eftudar em Univeríida-

,a *

des eftranhas , onde nao fó fe utilifou das doutrinas , que
aprendeo, mas adquirio applaufos de peregrino. Porém o
irremediável defeuido dos nolTos antigos fez que agora fin-

tamos a faíta de noticias da Pátria , e progenitores de taõ

• '

* Gg 2 aífama-

Noviço, c pro»
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gíFamado fogeito ; do qual , ainda que fera eftas partiçula^

ridades , efereverao o Padre Meftre Fr. António da Furiri-

cação , 'e o Académico Francifço Leitão Ferreira.

570 NefteReal Convento de Lisboa (
onde pelos

annos de 1433 era Conventual ) exiftio atempo, que ne-

fta Cidade fazia terceira vez aíTento a Univerhdade , que

depois fe trasladou , e perfevéra em Coimbra. E havendo

Cadeira de Mathematica , o noífo Padre Doutor Fr.João

Gallo a oceupou ', enchendo-a com tanto credito -leu», e

eíplendor da Religião ,
que efta em reconhecimento da mui-

ta honra , que por elle adquiria , íe gloriava de o nume-

rar entre os íeus mais beneméritos Filhos. De tal forte unio

a íabedoria com as virtudes , que todas nelle brilharão, co-

mo fe de cada huma tiveflè para a praticar , clariíuma in-,

telligencia. Com ellas fe fez eftímavel na prefença dos ho-

mens , e , o que he mais de applaudir, que também íe con*

flituío gratifômo nos olhos de Deos. Naõ confta o dia, em

que ao Creador fez entrega do efpirito , que do corpo fe

lhe feparou neíte mefmo Convento do Carmo de Lisboa.

Os que da fua virtuofa vida faziaó o merecido conceito,

tiverao evidentes finaes para julgarem, que da continua

contemplação dos Aflros tirou os melhores documentos pa-

ra comprehender depois da morte o increadoSol, que en-

tre as inacceffiveis luzes da Gloria , e refplandores dos San-

tos, fe dá a ver, e gofar dos Predeílinados.

$;' II.

Do benemérito Padre Doutor Fr. Ajfonfo ãe Matos-,

.hj. T?Oy efte perfeito Religiofo natural da Ci-

JT dade de Lisboa , da nobiliííima Familia do

£m appellidò : o que certamente podemos affirmar , podo

que ignoramos os nomes de feus pays. Da fua nobreza ha

memoria; porque a noticia ,
que delle encontramos , diz:

Que entrando na Ordem por vocação de Deos ^deixou com

kuvavel dejapego os bens temporaes, eobrazao de Armas

de feus Afcendentes , que como legitimo filho daquella ilh-

Jire familia , delias ujava na thefma conformidade dos ou-
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Singularidade

tros. Recebeo o noílo Santo Habito , e celebrou íua pro~
fiilaó no Convento de Moura , onde reíidio alguns annos,
Jendo Artes, e Theologia , nao fó aos Religiofos , mas tam-
bém a muitos Seculares, que ás Aulas concorriaô a fim de
ouvirem fuás doutrinas, que as eftimavaÕ como de Meftre
confummado. No arguir era taó prompto , e tanto excedia
na Subtileza aos feus contemporâneos , que fegundo afrafe no arguia

vulgar , inventada pela fynceridade daquelles tempos , lhe

chamavaõ o Vencedor.

572 Nao menos illuílre fama adquirio nos púlpitos,

-onde íua erudição foy taõ univerfalmente applaudida
, que J

os melhores Pregadores concorriaô a ouviílo, por fer ca- E«mpiar dos

paz de fervir de modelo aos mais infignes. Em hum Ser-
le°adorcs-

maó
,
que nefta Igreja do Carmo pregou , em occaíiaÕ de

Preces 3 deu a conhecer, naõ fó o ieu talento, mas o feu

fervorofo efpirito, pelos faudaveis frutos
, que produzio nos

corações dos ouvintes : e tal foy a multidão de gente at-

trahida da grande authoridade do Pregador, que fe fez pre-

cifo dobraremle na porta da mefma Igreja as guardas, a fim

de fe evitarem as confequencias de algum tumulto.

573 De Moura fe mudou para eíte Convento de Lif- Era «mfuitado

boa , onde como Oráculo refpondia a muitos 5 que o buf-

cavao para o confukarem , nao fó nas importantes maté-
rias de confciencia , mas também em negócios forenfes;

porque era vaftiíTimo , e tinha grande liçaõ de hum , e ou-
tro Direito. O que íobre tudo agradava aos feus aíFeiçoa-

dos , era a docilidade do génio , com que fatisfazia os de-

fejos de todos , os que em matérias literárias o occupavaõ.

Solicitava, que cada hum fahiífe da fua prefença fervido
,

para o que naõ fe poupava ao trabalho de femelhantes con-
fultas. Cheyo de merecimentos acabou a vida temporal ne-

fte mefmo Convento, no fim do anno de 1436. Da ília Re-
ligiofa obfervancia íe inferio

, que iria gofar as felicidades,

que o Senhor tem promittido, aos que bem o fervem , e
noíTa May Santiííima do Carmo tem fegurado, aos que mor-
rem com o credito de feus verdadeiros Filhos. O corpo de-
ite infigne Varaõ foy fepultado com aíMencia mais de or-

dinária no Cruzeiro da Igreja. Delle faz menção huma an^
tiga, e fidedigna memoria do noílo Archivo , e também

O li-

em muitas ma-
térias.

4 3&
Sua morte

ícpukura.



1

i

'

..

1
'

;''
?*•{:!,

"1

1

1

1

;
'"

!
',;

. 'i '

'«

'

..
M

238 Chronica dos Carmelitas
o livro dos Óbitos , onde fe acha ,

que efte fora o decimo

terceiro dos Religiofos falecidos nefte Convento.

Do memorável Padre Doutor Fr. Diogo Rapofo. j

Sua naturaliza»

de » e íeu Con-
vento.

Titulo , qcie íe

lhe dava.

Mudado para

o Convento de

Lisboa.

O princi

rriotivo

vinda.

defta

574 T~^ Ntre os preclariflímos Filhos defte Conven-

jQ/ to muito fe diftinguío , pelo feu grande ta-

lento , o Padre Doutor Fr. Diogo Rapofo ; o qual naícen-

do na Cidade de Lisboa , por eipecial vocação 5
recebeo o

noíío Santo Habito , e profeííou no Convento de Moura.

Deu logo a perceber aos Prelados hum taó vehemente af-

fedo ás Sciencias ,
que fendo por elles encaminhado para

fe exercitar , nas que lhe eraô competentes ; veyo a fer na

Sagrada Theologia hum dos mais aífnalados talentos do feu

tempo. Neíla Faculdade recebeo o gráo de Doutor : efoy

taó egrégio, que pela fua vaftidaó , e univerfaliífimas no-

ticias , mereceo (com grande credito feu , e mayor gloria da

Religião) que nefte Reyno lhe deíTem o honorifico titulo de

Doutor cowprehenfivo.

575 Para eífeito de authorizar efte Convento , com

a fua eftimada literatura, veyo para elle mudado: e ain-

da
,
que a Villa de Moura fe moftrou igualmente defcon-

folada , e queixofa por occafiaÓ da falta , que aos feus Na-

turaes faziaò as doutrinas de hum taó confummado Meftre;

facilmente ficou fatisfeita prefuppoftas as razoes, que para

efta novidade occorreraó. A principal, e mais forçofa, foy,

porque nefta Caía, onde a Religião começava a florecer,

as PefToas Reaes , (
e a feu exemplo as mais illuftres da

Corte) empregavaó os olhos nos Religiofos, que oVir-

tuofiííimo Condeftavel elegera : e era precifo ,
que os mais

dignos concorreftem a defempenhar a expectação , que ha-

via naÒ fó de fuás virtudes > mas também das Sciencias :

ainda que as do Padre Doutor Fr. Diogo Rapofo lhe ad-

quirirão mais nome , que premio.

576 Com efpecial applaufo recebeo efta Cidade aquel-

le Filho, que merecia entrar em numero, com os que lhe

deraó mayor luftre. Alvoraçada com o anticipado pregão

de

^/
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de fua clara fama , ninguém havia , que naõ fizeíTe a pof-

íivel diligencia por lhe ver a pelíoa , e ouvir as doutrinas.

Sempre roy mais conhecido pela autónoma fia de Compre- Conhecido pe .

henfivo ,
que pelo nome próprio. Daqui procedeo a perda °

cp ' tcc°'

de fuás antigas memorias : porque aífeclas ao titulo, e nao

ao fogeito , vieraô depois a parecer alheyas. No arguir foy

taõ elpecioío, que muitos alíiftentes das Aulas , fem ferem

convidados , concorriaõ fó a ouvillo : e para final de que
elle os attrahia , antes de acabar o Aclo , fe deípediaõ no
mefmo ponto , em que fe concluía o íeu argumento.

577 Muito nelle realçarão os dotes da clareza no
propor , e perfuaíao no explicar : e aííim por eiras , co-

mo por outras fingularidades , íe conftituío no feu tempo o
mais digno do univerfal applaufo Académico. Deixou ef-

cricas muitas poftillas em matérias Theologicas , que tive-

raõ eftimaçao competente ao merecimento do Author. Po-
rém a defcuípavel ambição, que delias tiveraõ íeus difci-

pulos , e affeiçoados , occaííonou o damno
, que hoje la-

mentamos, de fe dividirem por difFerentcs mãos, até que
totalmente defappareceraÕ ; fem que de femelhante deívio

pudeíTem ficar iíentas , as que fe depoíitárao na Livraria.

Sabemos, que nella fe confervaraõ por algum tempo: mas
como houve defcnido na diftinçaõ , preciía para o devido
apreço, vierao depois a confundirfe com muitas, que pa-

recerão fuperfluas , e da mefma Livraria fe lançarão fora,

como inúteis. Delias fó duas chegámos a ver , huma de

Efjenúa, & Altributh Divints , outra de Vifione Beatifica.

578 Com a mefma felicidade fubia aos púlpitos,

onde de tal maneira fe fazia grato aos ouvintes , que de

todos era acclamado pelo mais iníígne Pregador daquella

idade. Porém o que fobre tudo o ennobrecia, era a fua gran- cia na Prcdica -

de reforma , e a evidente demonftraçaõ , que dava de fer

Religioío temente aDeos. Muitas vezes íe lhe ouvio di-

zer: Que o temor de Deos devia fer o aliceffe da caía da Suaí
,

hero'« s

,
7

. *Sr- ,/ ri ir r virtudes , e la-

jabeâovia ; e que pouco valia a fortaleza de fuás reforça- meneada mor»

das columnas , faltando efie fundamento. Poíto neíre prin-

cipio, praticou heróicas virtudes , até o fim da vida, a qual

entre as lagrimas, e (audofos fufpiros dos feus Religio-

fos 3 fe terminou nefte meimo Convento de Lisboa , no an-

no

Sua eicellen*

í
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240 Chronica dos Carmelitas
no de 1439. Q fentimento de fua morte foy commum na

Cidade. E bem pôde efta Província particularizarfe na pe-

na de lhe roubar o tempo a gloria , que puderia confeguir

das noticias, que de ta6 erudito Sogeito lhe faltao: pois

eílas poucas , que efcrevemos, foraõ por ventura achadas

em huns fragmentos de Author , que por íer digno de fé >

aqui as referimos.

§• iv.

Do virtucfiffimo Padre Doutor Fr. Antão da Ma-
dre ãe Deos.

Sua pvofiffaõ

Relisieía.

Ssias virtudes,

e Sciencias.

Fua gradaa-

çaõ : e como
enlinava aos

Diícipuics.

579 O Convento de Moura recebeo o noíTo fa-

grado Habito 5 e celebrou a fua folemne

profiiTaô eíle Venerável Religiofo , do qual ignoramos a na-

turalidade 3 e os progenitores. Desde o íeu noviciado foy

notavelmente applaudido pela regularidade de fuás acções,

todas louváveis 5 e perfuafivas de huma taÕ folida , como

heróica virtude. Com notório adiantamento nella entrou

nos eftudos mayores, nos quaes deu a conhecer humataó

rara comprehenfaõ , que mais parecia alcançada milagro-

ía.mente, que adquirida por ventagem natural : porque fem

embargo de fazer eftudo mais rigorofo na perfeição da vi-

da Refigiofa , e menos applicado nos rudimentos das Scien-

cias ; fempre o feu aproveitamento foy mais de ordinário

na Sagrada Thcologia, na qual , logo que terminou os an-

nos de difcipulo , fe deu a reípeitar com as prerogativas

de Meftre confummado.

580 Recebido o gr£o de Doutor , neíla mais nobre

de todas as faculdades , fempre frequentou as Aulas , para

nellas enfmar aos amados Filhos do íeu Inílituto as im-

portantes doutrinas , que na Religião fe coftumaó ouvir.

Notável foy a utilidade de feus diícipulos, porque junta-

mente com' as outras liçoens tomavaÕ muitas da Myítica,

em cuja pratica o Padre Doutor Fr. Antão , mais do que

em nenhuma Sciencia 3 andava verfado : e coítumava repe-

tir: Que efla era a Jabedória própria dos Serafins^ femprs.

itifiammados no amor Divino : e que afim corno os efpkitos.

gloriofos na contemplação daquelle incomprehenftvel Objeâo.

vtao

—
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viaÕ todas as coufas creaâas , até a fua ultima perfeição ;

fífftm o entendimento dos Viadores exercitanâo-fe nefia altif*

fana Sciencia , mediante a uniaõ com Deos , tudo penetra*
vaÕ quanto era poffivel, que o ejpirito dentro do corpo pu-
deJe perceber.

581 Nas converfações era agradável, no trato fa- EffeitosdofeB

miliar carinhofo , nos públicos modefto , com os Prelados
8eni°'

reverente , com os iguaes humilde , com os inferiores be-
nigno, e fó com os relaxados circumfpeclo. No femblan-
te indicava hum tao perfuaílvo reípeito , que todos os Re-
Jigioíbs lho profeíTavaô, como a legitimo Superior , fendo
efía parecida violência grata aos mefmos

, que a íentiaó
j

porque deíla maneira lhe retribuíaõ a fineza de os trazer no
coração, fegundo dava a entendemos afFe&os exteriores;

pois lem faltar a nenhum, com amor de pay fervia aosDif-
cipulos , e aos mais com caridade de Irmão,

582 Defconhecendo totalmente os ajuílados proce-
dimentos de fua re&iííima confciencia, como fe contra
Deos houvelTe committido os mais enormes delidos , com
meritória feveridade fe voltou contra o feu corpo : e ca-

ítigando-o mais , do que cabia nas forças humanas , o dei-
xou attenuado com o infoportavel rigor de afperrimas pe-
nitencias. Por efte caminho pertendia coníeguir a certeza

de fua predeítinaçaó
, que fempre fe lhe reprefentou duvi-

dofa, porque já mais fe perfuadio , que feu coração era

puro, feu efpirito innocente. Para demonílaçao do máo
conceito

, que de fi mefmo formava, com huma fynceri-

dade de animo bem percebida nas vozes, repetia : Que era o que de &

o mais abominável peccador do Mundo , e que a fua felici- >
ulgavaí

dade conjiflia em fer a bondade de Deos infinita ; que lhe

ftifpendia o cafligo das culpas, em quanto nao acabava de
ter delias o necefjario arrependimento. Sempre que fe lhe

offerecia occafao opportuna , perfuadia com attendiveis ra-

zoes aos amigos
, que fizeííem penitencia , como a todos

neceíTaria; Aos peccadores para o perdão das culpas , aos í"ríS!f p^

ju/fos para os benefícios da graça.

583 Por caufa dos feus continuados jejuns trazia o
corpo tao macerado, e no exterior fe reprefentava tao ma-
cilento, que antes de ficar defanimado já parecia cadáver.

Hh Era

f
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Era huma eílatua da morte , que vivamente a figurava ,

an-

tes de lhe fervir de defpojo : e como fe na peííoa fe dif-

penfaífem alguns eípiritos vitaes para a duração, que íem-

pre parecia inítantanea , defte fentimento le aproveitava

Èara profeguir em novas, e mais perceptiveis attenuações.

>aqui nafceo o dizer elle muitas vezes aos Filhos dofeu ef-

pirito : Que reparaffem para o feu a/peão, porque nelk

acbariaõ o melhor âejpertador das terribilidades daquella

ultima hora', da qual pendia o lucrar , ou perder a eterni-

dade do premio. Mediante o íeu exemplo, muitos peccado-

res fe converterão para Deos , e alguns juftos o imitarão

nas penitencias. Sobre maneira fe alegrava com a felicida-

de de íemelhantes fucceílos : e moftrando o incomparável

prazer de feu coração, mais com a fecundidade das lagrimas,

que com a eloquência das vozes , dizia : Grande jefla fa-

z,em hoje os Anjos no Ceo ao Bom Paflor , porque achou a

ovelha perdida , e livre dos precipícios , e dos lobos, a trou-

xe para o Jeu rebanho, onde já vive fegura do damno.

584 Taõ manifeítos eraõ já os indícios de fua herói-

ca virtude, e taó plaufivel íe fez nefta Corte a fua glo-

riofa fama , que os Prelados fe precifáraÓ a trazello para

efle Convento de Lisboa , onde fuás doutrinas foíTem ou-

vidas , e fuás Religiofas acções imitadas : que pois neíle

Convento convinha oblervarfe com inteireza a difeiplina

Regular, naó menos pelo que á noífa obrigação refpeita-

va , que por fegurar o bom conceito ,
que de nós fazia o

Venerável Fundador ;
pedia a occafiaõ , que nelle refdif-

fem femelhantes Meílres de eípirito. Sem embargo, que

fua profunda humildade o inclinava aos retiros da Corte ,

foy tao poderofa na fua aceitação a obediência
,
que para

feguir a vontade dos Superiores , cedeo até da meritória

ifençaô dos prémios , que o convidavaó : fuppoíto
, que pa-

ra triunfar da fortuna, que fe ordenava a favorecello , lo-

go que chegou ao Convento íe impofíibilitou para as dig-

nidades, mediante as enfermidades, que por defvialo dos

empregos lhe adminiftrou a afpereza da vida.

585 Por entender, que melhor ferviria a Deos no

laboriofo exercício de huma continuada Miílao, fe reveftio

de hum efpirko verdadeiramente Apoftolico, pregando ver-

dades,
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Po-
pular , que
acodia a ouvi.
lo.

E ffeitos dos
léus Sermões.

dades, e reprehendendo (fem efcandalo dos particulares)
os vicios em commum; ainda que produzindo effeicos do
ardente zelo , e de outros Dons do Efpirito Santo , cada
hum dos ouvintes o percebia como fe delle com particu-
laridade fallaífe : donde procedeo

,
que refpondia o fruto

da Miífaõ ao incefíante trabalho do feu Miniílro. Nunca nos
púlpitos ufou de outras idéas

, que das convenientes ao
aproveitamento das almas. Sempre fe defviou das fubtile-
Zas panegyricas

, como mal ordenadas para o fim , a que fe
encaminha a pregação Euangelica. Nefta forma conciliava 0*0*0
de forte os agrados dos ouvintes , e era tal o concurfo po-
pular nas Igrejas, onde elle pregava, quecaufava admira-
ção aos mefmos, que naÕ ignoravaó o motivo. E como
os períuadia nao fó com as vozes, mas com o exemplo,
facilmente o acreditavaÕ , e fe compungiao. Eraõ infalli-

yeis xonfequencias dos feus Sermões a reconciliação entre
inimigos , a reíHtuiçaò dos roubos , a deíiílencia de pec-
caminoíos abuíos

; e finalmente a emenda dos vicios : co-
mo fe nefle iníigne Varão houveífe o Senhor concedido a
efta Cidade hum verdadeiro Profeta , que ao mefmo tem-
po lhe increpava as culpas, e a prevenia, comoaNinive,
para a devida penitencia.

586 Em huma Dominga primeira de Quarefma, cha-
mada commummente das Tentações , por caufa do Euange-
Iho

, que trata das que o Demónio pertendeo fuggerir ao
Innocemiflimo Filho de Deos

, pregava o Doutor Fr. An-
tão nefta igreja

; quando fuccedeo entrar nella a ouvir Mif-
fa huma peífoa grave , que havia concebido ódio mortal con-
tra outra de igual nobreza : e fendo

, que muitos entrarão Reconciliou

no empenho de os reftituir á antiga amizade , ninguém con-
,mmis°s *

feguio efta difficukofiífíma reconciliação. Mais por infpira-
çaÕ Divina, que por cafualidade natural, veyo também o
outro inimigo ouvir o Sermão ao Carmo , por fer o Pre-
gador aquelíe, que na opinião commua merecia taó deco-
rofa fama. Cada hum aífiftio em difFerente lugar, até o fim:
e de tal maneira os penetrarão as doutrinas do efíicaciílimo
Miflionario

, que tomando ambos por íi , o que elle dizia,
fem determinar fogeito ; dalli fahirao a bufcarfe , hum pa-
ra pedir o perdão do aggravo , outro para lho conceder ,

Hh 2 antes
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antes deTer rogado: de forte, que encontrando-íe *oGh

hir da Igreja cafualmente ( como lhe parecia, )
chegarão a>

caía reconciliados , e com promeífa reciproca de indiííolu-

vel amifade, que, em attençaõ a gravidade dos íogeitos,

ficou taõ firme pela palavra , como poderia fer por jura-

mento. .

587 Na mefma occafiaõ ouvia a efte Afcetico Pre^

gador hum miferavel, que cego da ambição, havia cahi-

do no abfurdo de certo latrocínio , do qual andava já taó:

temerofo ,
que de nenhum modo achava remédio para a»

malancolia profunda, em que vivia. Receoío de que den-

tro em cafa, (por algum accidente, ou cafualidade infeliz)

houveíle de fer achado o roubo , o meteo em fi , e veyo

á noíía Igreja, onde;teve por fegurança odemorarfe, por-.

que nefle tempo julgava eftar livre do perigo , com que:

íua meíma aggravada confciencia o ameaçava. E como al-

li íe detinha , naô obftante ,
que a mefma affiicçaõ interior

o difpunha para naõ ouvir a palavra de Deos ; o mefma

Senhor o inclinou a nao fe apartar da companhia dos afc

ftentes, que na mefma igreja compunhaÓ hum grande au-

dirorio. Delle fahio, depois do Sermão, taó arrependido,

que como fe houveífe trazido o furto para o entregar, pe-

dindo logo a Deos com lagrimas o perdão do feu abomi-

nável delido, delle na mefma hora fe confeíTou , e ao feu

Padre efpiritual entregou o alheyo, para que com acaute-

la, que o cafo pedia, o reílituiííe a feu dono: fazendo-

fe por efía caufa benemérito da abfolviçaó Sacramental ,

que depois de exhortado como réo, mereceo penitente.

588 Por eíte caminho, adquirio o Servo de Deos

para o mefmo Senhor muitas almas, trazendo-as fuavemen-

te ao eftado da graça , depois que deteítavao feus erros, com

abominação total das culpas. E como julgava, que o ex-

ercício da Prédica cedia em beneficio do próximo, nunca

fe negava ás occafiôes
,
que íe lhe offereciaó de expor as

doutrinas Euangelicas , fem outro algum intereíle, que o

lucro dos feus ouvintes : de íorte, que já ninguém fe atrevia

a ofTerecerlhe agradecimento : e íe alguma vez, precifado de

importunas inítancias dos Mordomos das Feitas aceitava a

efmola taxada , antes de reftituído ao Convento , ou de

entrar
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entrar na cella , a diftribuia pelos pobres , dos quaes fazia Co

,
mo *ftri-

huma incomparável eftimaçaõ ; deixando ió para íi a utili-

dade de ver , que a Divina providencia o deftinara naquel-
ía occaííaõ inítrumento da inexhaurivel liberalidade, com
que maravilhofamente fuppre as indigencias das creaturas.

589 Em todas as virtudes ChriíHas foy finalmente o
Doutor Fr. Antaô admirável : e fem nunca efe/mentir da
fua boa opinião , chegou ao ultimo termo da vida no an-
no de 1442 , taÕ avançado na idade, como crefeido nos
merecimentos, os quaes o coroarão da immortal felicida-

de, que os Predeftinados confeguem depois da morte. A
fua foy preciofa na prefença do Senhor, pelas particulari-

dades obfervadas dos mefmos , que nos procedimentos da
vida fizeraÒ a neceífaria reflexão. Concorreo innumeravel
povo em feguimento das peífoas illuftres , a fim de verem
todos o reverenciado corpo defte viftuoíiííimo Religiofo ,

que ainda depois de defanimado perfuadia aos feus afFeiçoa-

dos utiliílimos documentos : porque vendo as maravilhas ,

que o mefmo Senhor, em abono da reputação deite feu
fiel Servo obrara , já pelo contado das medalhas , e contas, Maravilhas,

quenelle tocavao, e já pelas deprecaçoes, que em feu no-
me lhe faziaõ ; entravaô em íi , e íe inflammavaõ na ían-
ta emulação das boas obras, que erao a caufa efpecial dos
recebidos favores. Entre as faudofas lagrimas de feus filhos

efpirituaes , e os continuados fufpiros de feus amados Ir-

mãos , foy o corpo do Servo de Deos fepultado no Cruzei-
ro da Igreja , ficando fempre com fegunda vida no durável
troféo

, que devidamente lhe erigem eílas memorias. Do
feu felice traníito faz expreíla menção o noíío livro dos Óbi-
tos: e he de ponderar, que fendo coftume daquelles tem-
pos, efereverem-fe os nomes dos Religiofos defuntos fem
declaração alguma ; o nome defte infigne Mefíre de efpiri-

to íe acha com efpecialidade lançado no mefmo livro , da
maneira feguinte : Padre Doutor Fr. Antão da Madre de
Deos , varão douto , e de muitas virtudes. Em outro aífento
antiquiííimo felê: No amw fuzjodito ( que foy no mefmo de
1442) acaeceo o fmamenío do Padre Doutor Fr.Antom da Ma-
dre de Deos, quefoyfoterrado com gram companha,por a mui-
ta (anvJnde, que em ello fe conhecia, e poios milagrofosfeito^
que N. Senhor por el obrava. §.V. Do

que Deos ebrou

Sua íepultura
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§. v.

Do llluftriflimo D. Fr. Martinho de Soto-mayor , Doutor ná

Sagrada Theologia , Pregador do Serenijfimo Rey

D. Affonfo Vy Bifpo titular ãe Tripoli , Col-

leflor , ejuiz, Apoftolico dos Breves

vindos de Roma.

59° Ç Endo efte Illuítriííimo Varão hum daquclles ,

v3 que mais authorifavaó efta Provinda 5 nella

durarão tao pouco as fuás veneráveis memorias , que com
o tempo foraõ faltando , até que também nas tradições fe

extinguirão. Por meyo de nenhuma humana diligencia nos1

foy poífivel encontrar noticia
,
que nos certiflcaífe de fua

rilho de pais naturalidade, e menos de feus Progenitores : e fó viemos

a conhecer 3 que erao peíToas de qualificada nobreza, pe-

las particularidades , que occorreraõ ,
quando o filho (por

vocaçaÒ íuperior) renunciou o íeculo, para voluntariamen-»

te abraçar o eirado Religiofo. Confia 3 que feus pays te-

meroíbs da falta 5 que poderia haver no fuccefíor da cafa,

cuidarão, naò em lhe impedir, mas em lhe retardar o in-

greíloj cujo intento foy mais feliz na eíperança
,
que na

execução: porque o prudente Cavalhero, attento mais á

utilidade do eípirito próprio , que ás temporalidades orde-

nadas 20 bem alheyo , fatisfez á queixa dos pays , fem de-

trimento da vocação.

591 Recebeo o noífofanto Habito no Convento de

Moura, onde depois do anno da approvaçaõ celebrou fuâ
Sé» novimdo, profj(fag f I errine . com prazer univerfal da Communidade,
c fua pvohffao V

i i
• j » i

• vt
que como prevendo a glona , que de tao benemérito No-
viço lhe havia de refultar , desde então empregava nelle

os olhos 5 contemplando as virtudes , que na fua vida ex-

emplar , e auftêra reluziao: e era notório, que por meyo
da obfervancia Religiofa , mereceo do Senhor a Sabedo-

ria, com que entre os domeílicos, e os eftranhos tanto avul-

tava. Por caufa das venta gens , que adquirio nos eíludos'

da Sagrada Theologia , nella fe graduou , e veyo a fer hum
dos mais egrégios Doutores

,
que a Faculdade teve no feu

tempo. Com eíte titulo o efcreveo no Agiologio Lufitano

o Li-

Foy Doutor

Theologo.
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o LicenciadoJorge Cardofo , e outros Authores lhe conce-
dem a melma graduação , mas nenhum declara a Univeríí-
dade , cjue lhe deu a infignia.

592 Foy Orador excellente : de forte , que veyo a
merecer o emprego (mais eftimado por menos pertendido)
de Pregador do Serenifíimo Rey D. AfFonfo V : e fendo

,

que fazia goílo efpecial de naó lahir do íeu Convento
, por

viver livre dos reboliços da Corte; a nova occupaçaó o
precifou a deixar o retiro para fazer reíidencia, onde lhe
pudeífe dar exercício. Efle foy taõ conforme á expectação
do Soberano

, que attendendo ao grande íerviço
, que a

Deos, e a Republica fazia nos púlpitos, deu preíTa a lhe
conferir o premio devido a taô relevantes merecimentos.
Teve por bem nomealo Biípo Titular de Tripoli

, que o
Papa Eugénio IV confirmou, por Bulia de 23 do mez de b,íp° deTr^

Setembro de 1440: o que confiadas Aclas Conílftoriaes
P01'

do mefmo Pontífice, onde fe lê : Fr. Mattinus de Soto-mayo-
ri, rdinis Carmelitarum 1 ele&us efl Epijcopus 'Iripolita-

nus
, [tu Iripolenfis , titularis in Provinda Philippenfi Jub

Patriarchatu Confiantinopolitano , nono Kalendas Ofiobris
armo 1440.

593 Bem poderia a liberalidade do feu Bemfeítor
promovelo a dignidade de Bifpo Diocefano : porém era tan-

ta a fatisfaçaõ , que EíRey moflrava de gofar da fua com-
panhia na Corte , que talvez por lhe fegurar a exiftencia

fem deixar de authorizallo , o premiou daquella maneira.

Nefte Reyno foy Colleitor , eJuiz Apoftohco dos Breves
de Roma, e neíie emprego era taô prompto nas expedi-

ções competentes
,
que fe fazia reconhecer o melhor ex-

emplar da Juíliça. Das memorias da Província adquirio o
Reverendo António Carvalho da Cofta a mefma noticia, pa-
ra a publicar na fua Corografia Portugueza. Delias também
nos confta , que vivera dilatados annos , acreditando a Re-
ligião com a peflba , e fervindo-a com os exemplos : até

que na amifade de Deos (como piamente fe deve crer) aca-

bou a vida temporal , para alcançar da mifericordia do mef-
mo Senhor a Gloria eterna, promittida, e já mais negada
aos que mediante os merecimentos de N. RedemptorJESU
Chrifto a pertendem, pelos feguros caminhos da juftificaçao,

ç da penitencia. 594 Po-

Foy Colleitor

e Juiz. dosBrc
ves.

Víreo annoj
dilatados.



O!

l

!

Ill

Wj

:.;<

n*j|

248 C/irónica dos Carmelitas

594 Pofto que ignoramos o dia certo do feu traníP

to, fabemos pelo livro dos Óbitos
(
que nefta matéria he'

o monumento mais feguro )
que falecera da vida prefente'

1 4 8 9. no anno de 1 489 , fendo Provincial o Padre Meftre Fr.Joaõ

de Santa Maria , e Prior do Convento de Lisboa (onde pa-

«T
61" gou o tributo á morte) o Padre Fr. Jorge da Cruz. NaÔ ha

noticia fegura das Armas , que ufou. As que achamos nos

quadros antigos dos feus retratos, vem a íer: hum Efcu-

do com as da familia do íeu appellido , rematado com as

da Ordem , fervindo-lhe de timbre o Chapêo Epifcopal.

Armas ,
que pov fepultado no Cruzeiro defte Convento em fepultura

ulou,eluale- ,J r rii -i v i ' -•.«» C
puitura. raza , onde lua prorunda humildade prevenio ,- que nao ie

lavraíTe o Epitáfio devido ao feu caraóter ; conftituindo-

fe mais digno de gloria pelo defprezo , do que poderia fi-

car pela aceitação defta honra.
;

CAPITULO IX.
Do Venerável Fr. António de Deos , Irmão da viãa

aãiva.

595 H
Sua naturalida-

de j e proge*

nitoies.

Um dos mais eílimaveis exemplares da

vida Religiofa , entre os muitos , que

authoriíaÔ eíle obfervantiííimo Conven-

to , foy o Irmão Fr. António de Deos. Na Villa da Vidi-

gueira , celebre entre as mais famofas do Alem-tejo, naí-

ceo de pays humildes no trato , bem que qualificados na

melhor nobreza das virtudes. Chamava-fe o pay Domin-
gos Affonío : o qual com fua mulher Maria Rodrigues, lo-

go depois de nafcido efte venturofo filho, foy viver na Vil-

la de Moura, onde exercitava, com a poílivel decência,

o íeu officio de Sombreireiro , e delle tirava os lucros pre-

cifos para fuftentar fua pequena , mas fempre virtuofa fami-

lia. Efta mudança de terra fuccedeo, fendo de tao pouca

idade o menino, que depois de adulto, faltando-lhe feus

pays , viveo muitos annos ignorando a pátria ; porque fup-

punha haverlhe adminiltrado o primeiro berço a Villa de

Mou-
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Moura: fendo que fó lhe deveo o benefício da educação,
e depois a honra do tumulo.

^ 596 Seus pays, como tementes a Deos, o mete-
rão logo na eftrada direita do Ceo

; achando nelle para as
virtudes huma taõ natural, e invariável inclinação, que
para as feguir , depois que as conheceo , nunca foy con-
frangido, íó bailou fer encaminhado. Parecendo-lhes

, que
era conveniente admittillo ao íeu mefmo officio

, por nao
terem ,^que lhe deixar outro património , facilmente o per-
fuadiraó

, a que o aprendeífe
; porque jáfua obediência era

taõ" prompta
, ^que por nao faltar aos deíejos dos pays (ain-

da quando nao excediaô de huma fyncera perfuafaõ) cor-
tou pelos feus , fendo eítes efficazes de fe entregar todo a
Deos

, e por eíTe reípeito mais nobres. Violentando o ef-
pirito nefta occupaçaó , totalmente alheya do feu génio ,

com brevidade deu a conhecer , que o mefmo Deos o cha-
mava por outro caminho : e como tinha por Meílre o pró-
prio pay, nao duvidou eíle

, que o filho paíTaííe deita of-
ficina para Efcola de mayor perfeição , íuppoíto fe achar
habilitado com os primeiros rudimentos neceíTarios para
qualquer emprego daquelles, que appetecia , e por humil-
dade, ou por moderlia nao fe deliberava a pedir.

597 Em fatisfaçaô deíle ardentiffimo defejo, foy
fervir a igreja Matriz da Villa, no minifíerio de SachriílaÕ,
que feu pay lhe folickou

; e teve o gofto de ver, que o filho
defempenhava as obrigações competentes. Era mais de or-
dinário o aceyo da Igreja , onde fe detinha todo o tempo ,

que poderia gaitar em outras applicações: de forte, que
orefto do tempo neceíTario para varrer, mudar os frontaes,
adornar os altares , e compor os paramentos , aproveita-
va no exercício da meditação , onde com publica frequên-
cia fe efquecia do Mundo, e tal vez de fi mefmo

;
por-

que íuccedia, que para as utilidades particulares (dasquaes
nao fe podia difpenfar ) era forçofo , queda Oração o cha-
maíiem, e por modo quaíí violento o removeíTem.

598 Daqui paíTou a fervir no mefmo miniíterio de
SachnftaÔ

, a Igreja das Religiofas de S. Domingos da mef-
ma Villa

;
as quaes certificadas do feu extraordinário ze-

lo
, querendo ver a Igreja do feu Convento, naÕ fó acea-

IÂ da,

Admittido ao
officio do pay.

Chamado por
outro caminho

Feito Sschrí*

ftaõ da Matn'2

Quanto fe oc^
cupava na
Igreja.

PaíTou a Sa«
chriftaõ da
Igreja das Re»
ligioías de S»

Domingos.,

í
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da, mas em todo o fentido bem fervida , fizerao a poflivèt

diligencia, para que António Rodrigues, (queaflim fe de-

nominava no feculo) fe defpediíTe da Matriz com pretextos

decorofos ,
que por nao offenderem a virtude ,

chegarão

a prevalecer. Muito o eítimulou para efta mudança , o con-

tinuado exercício das Religiofas no Coro , a frequência das

feítividades , e o mayor trabalho, que havia nos myftenos

íervís da fua occupaçao. Nefta viveo alguns annos , fem-

'

pre tao bem aceito daquella obfervantiífima Commumda-

de , que fendo tao inferior o feu carader, já naquelle tem-

po as Religiofas mais reformadas o eftimavaõ como con-

íelheiro da verdade , e Meftre do efpirito.

599 Com huma/implicidade fama, (que no exterior

felrhe começou a perceber, depois de íe dedicar totalmen-

te a Deos) reprehendia os vicios , e celebrava as virtudes

de muitas peíloas, que por lhe conhecerem afingelezado

animo , nem eítranhavaó o louvor , nem fe ofTendiaó da

correcção. Todos faziao goflo de o ouvir, porque unha

graça efpecial no modo de praticar , e fempre em coufas

doCeo, em cuja ponderação fe dilatava com immenfida-

de de exemplos ,
que referia , extrahidos dos muitos li-

vros efpirituaes , por onde adualmente eitudava, e dizia;

Que efta era a Faculdade dos Doutores venturofos, porque

com poucos difvelos alcançavaõ a Sabedoria de mayor im-

portância , e fem oppcjiçaõ mereciaõ por premio eterno do

feu eiludo , huma perpetua cadeira na Gloria.

6oo Nefta meritória occupaçao períiília , quando lhe

chegou noticia, que fora eleito Provincial deita no fla Pro-

víncia do Carmo o Padre Meftre Fr. António da Guerra^

hum dos Pregadores mais famofos do íeu tempo ; Varão

douto, e virtuofo , de quem faz devida memoria o Reve-

rendo António Carvalho da Coita , e nós também em feu

lugar a repetiremos , conforme a dignidade de hum tao

egrégio, como abaliíado Sogeito. Prefumindo , que efte

Prelado attenderia aos feus rogos, porque como natural da

Vílla de Moura , tinha delle conhecimento antigo , e po-

deria julgar, que a refoluçao , que tomava, era nafcida

de vocação, e nao de appetite dirigido a pertender com-

modo peííoal ; lhe propoz o efficaz defejo , que o Senhor

Notícia dcPro.

vinciai eleito.

Corozr-Tom.lII,o
pag. 63 J.
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lhe adminiftrava para fer Religiofo. Poucas expreífoens fo-
raò neceííarias para fe dar a conhecer a verdade da infpi-
ração: porque já fua folida virtude abonava os conceitos
que elle exprimia nas vozes. Por efta razão , logo o Padre
Provincial lhe demio áfupplica, tendo por certo, que ne-
fte Filho grangeava a Religião grandes utilidades no tem-
po prefente, e o mayor credito, que poderia eítimar nos
feculos futuros.

601 Aceito, pois , para Religiofo Leigo (porque lhe
faltavaõ as condições neceííarias para a profjfTaõ do eítado
Sacerdotal

) fe defpedio da Venerável Communidade das
Rehgiofas

, a quem fervia , deixando-as taó faudofas do feu
bom exemplo, como fatisfeitas da fua louvável refolucaó.
Com applaufo geral dos moradores da VilJa , recebeo° no
Convento de Moura o nolfo fanto Habito no dia n deJu-
nho de 1644. Osfeus progreíTos do anno da approvaçaô,
corefponderao á expe&açao dos íeus affeiçoados; porque
fem diminuir o fervor no exercício das virtudes , em to-
das foy exa&iííímo , e exemplariíhmo. No dia 24 do meí-
mo mez (memorável por fer dedicado ao Precurfor de Chri-
ílo, o Grande Bautiíla) celebrou íolemnemente no anno
feguinte fua profiíTaÒ: e mediante efte a&o , fe deu a co-
nhecer tao efquecido do Mundo , e com tao deliberada re-
nuncia da própria vontade, que até na mudança do cog-
nome

, deu final , que tudo defprezava : porque deixado
o Rodrigues , começou a exprimir a realidade do feu fa-*

crifício
, e fe chamou desde entaõ Fr. António âe Deos.

602 Lembrados os Religiofos Conventuaes da oc-
cupaçaõ

, que tivera na Matriz , e na Igreja das Religiofas
donde viera

, aíTentáraõ , em que naò fe lhe devia dar ou-
tro officio; porque neíte deSachriftao poderia fervir ao
Convento com grande utilidade , cuidando nas coufas per-
tencentes ao culto Divino, com o zelo, que era notório,
em tudo o que fe encarregava ao feu cuidado. Aceitou o
Servo de Deos efta occupaçaÓ , como fe foíle a dignida-
de de mayor credito

, ainda que jâ fe mortificava de ouvir,
que lha concediaô por entenderem

, que elle a defempe-
nhana. Mas nem por ilTo deixou de a aceitar alegremen-
te; porque julgava, que nunca eftaria ociofo : pois além

li * da

Pedio, e alian-
çou veftir o
noflo Habito,

Seu ingreflb nã
Religião.

Sua profiflaõ

no eftado_ de
Leigo.

Mudança do
íobrenome.

Occupaçaó ,

que fervio df*
pois de pro-
feflb.

i
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da lida continua nos minifterios da Igreja , também ficava

a Teu cargo tanger os finos , onde o corpo havia de traba-

lhar para dar aTivio , confohçao, e merecimento a alma.

603 Naõ he explicável a pontualidade , com que

fervia a Igreja. Pafmavaô os Religiofos de ver a promp-

tidaô com que acodia ao miniílerio dos finos , fem faltar

á obrigação da Sachriftia. Tudo punha em feu lugar, com

tal cuidado na limpeza dos Altares , retabolos, painéis, e

até do pavimento da Igreja , que dava aífumpto para hum

louvor continuado 5
congratulando-fe os meímos Religio-

fos na felicidade de hum Irmão tao digno de apreço pela

virtude , como pelo preftimo. Por efta caufa 5 já a vene-

ração excedia os termos da urbanidade, e fe dirigia a cul-

to : do que o Irmão Fr. António efeandalizado interiormen-

te,* rogava a Deos ,
que lha commutaífe em defprezo ;

porque* efte na fua foberana prefença feria meritório, ea

efrimaçaõ ( aíTentando na fragilidade de fua natureza )
o

poderia precipitar no peccaminofo deípenho do amor pró-

prio. . .

604 Tao grata foy efta fupplica ao Senhor, que be-

nignamente lhe concedeo o contheudo nella; dando a efte

feu fid Servo hum Prelado local, de génio tao afpero
, e de

tao defabrida condição ,
que parece o permimo aíTim pa-

ra inílrumento das mortificações, com que quiz provar, e

dar depois a conhecer ao Mundo fua incontraítavel paciên-

cia. Nada fazia o diligente Irmão , que o Prelado lhe naõ

arguiíTe de intempeftivo , 011 de morofo. Humas vezes o

reprehendia íem caufa , outras o caítigava fem razão. Ava-

liava-lhe os aótos de virtude por hypocrifias , os effeitos

da diligencia por abonos da prefumpçaõ. Com hum tal ri-

gor , que parecia inhumanidade , lhe multiplicava os tra-

balhos, e nos mayores o increpava de inútil para fazer os

de menos ponderação. Tal era a demafia, com que o mor-

tificava, que muitos dos Religiofos prudentes lha eftranha-

vaó , como procedimento, que parecia exceder o modo na-

tural. Até. o Director, do mefmo Fr. António fe animou a

dizer publicamente ,
que em virtude do conhecimento,

que tinha do efpirito defte Irmão, julgava por certo: Que

Deos lhe dera naquelle Prior o inftrumento viftvel da fua pu-

rift-

~-_
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nficaçaõ: de force

, que fendo efte Religiofo prudentiílimo,
naó pôde remeter ao filencio aquella reprovada tyrannia

'

parecendo-lhe razão
, que fe manifeítaife a gloria do fub-

dito na incompatibilidade das penas, que por altos juizos
de Deos lhe conferia o inhumano, e injufto Prelado.

605 Mas como o refignado fubdito eftimava eíres a» grande»;

contínuos trabalhos por efpeciaes favores da mão de Deos,
fisnaçaõe

nao lhe faltou a tolerância , nem a alegria exterior nas oc-
cafiôes das moleftias. Nunca poz em duvida, fe o Prelado
mandava bem , ou mal, no que contra elle difpunha: por-
que fempre julgava por acertados , e fantos os feus precei-
tos, para os quaes nunca teve repugnância, ainda quando
aos outros Religioíos pareciaõ effeitos de imprudência. No
refpeito, que lhe profeífava, períuadia, que tanto, como a
Deos no Ceo , o venerava a dle na terra : e pelo extre-
mo, com que a todos os Sacerdotes reverenciava (em atten-
çao ao caraóter) fe conhecia

, que o medo
, que moítrava

ter do Prelado, nao era pufillanimidade, mas fó demonftra-
çao de hum profundo acatamento. Nao temia os caíligos {

pela confequencia da moleília, mas fó por ferem a caufa
delles algumas faltas; e bailava para que as avaliaífe como
taes, dizer o Prelado

, que elle as commettera : e por ef-

fa razão , até as gracioíídades proferidas pelos Superiores ,

eftimava como rigorofos preceitos , aos quaes heroicamen-
te obedecia.

606 Em huma noite frigidiífma de Inverno , a tem-
po, que rijamente ventava hum infoportavel Nordefte, lhe

mandou o Prior, que defpido da cintura para cima, fe pu-
zeííe com os braços abertos na janella da varanda, que £o.

temor d°

ó!ha para o campo , por onde o vento entrava com mais
violência. Elle fem examinar o fentido , com que o Pre-
lado o mandava, promptamente obedeceo : de forte, que
fuccedeo paífarpor alli cafualmente hum Religiofo, e ven-
do taõ infperada inhumanidade , o perfuadio a que fe re-
colhefe. File com humildade fe efcufou : e porque o Re-
ligiofo infíítio na diligencia de o fazer retirar , com o pre-
texto do perigo , em que punha a faude , e talvez a vida,
elle refpondeo i Que Deos o defenderia , porque elle naô Repcfh {n
obrava aquella acção voluntariamente, fe nao por fatisfa-

Porque razaõ
temia os oafti.

fios.

Arçaõ Tieroká

de obediência

notável.

z,er
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z.er a penitencia , <^ Pr*W* Ibe impuzera; e que em

quanto o me/mo Prelado a mÔ déffe por acabada, nao po-

dia difpenfar comfigo, pois eftava primeiro a obediência,

que quanto havia no Mundo ; e que a/fim havia de eftar ate

fe lhe mandar o contrario, em objequio da obediência (iao pa-

lavras fuás) com a qual naô fe brincava*

607 Admirado o Religiofo , bufcou o Prelado 5 e

o que obrou ., i ^ fuccefío , avaliando por cruel aquelle pre-

ito , que fe dirigia a total ruina do fubdito. Porém o

Prelado confundindo-fe , e proteftándo ,
que aquillo lhe

diíTera por galantaria ,
peíToalmente o bufcou : e depois de

lhe reprehender a facilidade , com que o acreditou , lhe ím-

poz novo preceito, para que fe recolhefle , o que elle promp-

íamente fez com alegria 5
agradecendo efta occaíiao ,

nao

fó de fe mortificar , mas também de fer reprehendido da-

qnella acção , que para elle feria defefíimada, fe mereceile

louvor. se
608 Eftes, e outros rariílimos cafos comprovao a lua

efpecial obfervancia do Voto da Obediência. Qualquer ín-

finuaçao do Superior , (ainda quando nao era feita com ani-

mo de que elle a executaífe) ficava inteiramente fatisteita.

Em huma occafiao , em que o Prior o arguío de hum le-

ve defcuido, lhe diífe : Que era hum bruto, e já que tan-

to tinha de animal, foffc comer áeflt ehat ia, juntamente com

aquelles, que ferviaò o Convento. Elle fem dar defeza, en-

tendendo ,
que efíe era o caftigo merecido pela fua culpa,

aífim o executou promptamente : de forte , que o forao

achar em hum dos lugares com a cabeça inclinada imitan-

do no modo de comer aos animaes ; e ás gracioíidades ,

que lhe diíTeraÓ os que delle zombarão, fatisfez repetin-

do : Que antes queria ouvillos aelles, do que a Deosqua-

do o reprehendeffe de barer faltado ã obediência.

609 Na virtude da Caftidade foy eípelho fem man-

cha, onde fe reviaÒ os que fe prezavaò de mais purifica-

dos. Fugia do trato com as pefioas de diíferente fexo, co-

mo de pólvora ; e algumas vezes dizia : Que a communica-

çaô com eflas , era ofogo mais aâivo ,
que podia offender a

confciencia. Até com o pretexto de dar bons confelhos,

achava, que era efcuzado o trato licito entre osKeligio-

fos»

Prova notável

de iuaobcditn-

cia.

ExeraPTps ía

lua caltidadc
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fos , e peíToas femininas: Porque (accrefcentava) quando
fe livrávao de coujas majores , fempre eflavaõ fogeitos á
jabtile&a de hum mão penjamento^ e que também efie offen-
dia a Deos fe fojje conjentido ; e que no cryfial da alma
qualquer nódoa lhe diminuía a eflimaçaõ nos purifjimos olhos

de /eu Creador. Apertado em huma occaíiaó, dos que o ar-

guíaõ de exceílivo nefte retiro, refpondeo ; Eu quanto mais
longe ando do fogo , menos me queimo,

610 Na Tanta pobreza foy taõ exemplar, que ato- Etem Pi«, de

dos deu documentos para poderem obfervar eíle voto com P&bíeza *

perfeição. Nunca poílbío , nem teve em íeu poder hum fó

real depois de profeílo ; e dizia : Que nunca lhe faltou ,

que comer , depois que nao teve , com que o comprar. O Ha-
bito, que trazia, era taõ roto, e remendado, que aos in-

diferetos caufava rifo , e aos prudentes veneração : e ou-
vindo , que huma peífoa por efla caufa , o cenfurava de
pouco aceado, lhe refpondeo: Que veflia huma mortalha,
e que para hum pobre nao havia mortalha rica. igualmen-
te rotos , e remendados erao os veftidos interiores, e mui-
to fe gloriava deita indigência , porque afíirmava : Que
pouca roupa era mcejfaria para aquelks , a quem Deos ve-

fita.

61 1 Para prova da fua extraordinária pobreza, ba«*

íla referirmos , o que lhe fuecedeo eílando próximo a dar

á vida. No tempo, que já csReligioíos lhe aíliíliaõ,

i

Abono da mel
ma vinude.

fim

perguntarão por galantaria, fe fizera os feus apontamen-
tos, e fe nelles declarava o dinheiro, que poífma, o que
era muito precifo, por nao encorrer na culpa de proprie-

tário. Elle aceitando por avifo eíla propoíla , com fynce-

ridade natural , refpondeo : Que naò tinha defeu nem hum
real para tremoços ; mas que por nao deixar cã embaraços,
declarava , que devia a huma mulher honrada , que mora-
va junto da Quinta , hum vintém , que lhe dera de ovos pa°*

ra os pôr a huma gallinha da Communidade ; e que fe Deos
fcffe fervido de o levar daqudla enfermidade , dos pintos lhe

podiaõ faúsfaz^er o dito vintém , e que tflo era o que tinha
que declarar.

612^ Além daoccupaçaõ, que tinha na Sachriília
,

lhe deraó outra quaíi incompatível com a primeira , que

foy

Officio de Pof«
teiro.
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foy a de Porteiro. Nao repugnou ao novo trabalho ,
por-

que teve para fi ,
qneDeos para tudo lhe daria tempo, e

forças. Aqui fe utilífáraó muito os pobres; porque todos

os que chegavaõá Portaria, voltavaÔ remediados. Nas ho-

ras de comer, pafmavaÕ todos de ver a abundância, com

que os regalava. Fazia-lhes os pratos: e por muitos, que

foliem os neceííitados , nunca o alimento faltou para os con-

tentar a todos. Além do que o meímo Convento mandava

diftribuir , lhes dava a própria porção , depois de tirar delia

huma pequena quantidade , com que fe fuftentavà , e ajun-

tava asfobras dos outros Religiofos, dos quaes muitos efti-

mulados do feu exemplo , deixavao de comer, por carida-

de reípetfiva aos pobres
;
querendo antes contentar ao Ir-

mão Fr. António em beneficio dos feus filhos
(
que afíim

chamava aos taes pobres) do que fatisfazerem aos feus ap-

petites, com a fartura, que a Communidade naquelle tem-

po lhes concedia. Também aos Seculares poflantes pedia

eímolas, fazendo-fe delias depofitario para as defpender,

por tenção de quem lhas dava , com os mefmos pobres feus

filhos , que vulgarmente lhe chamavaô o Pay da caridade»

613 Faltando no Convento o Enfermeiro, logo o

occbpipfi de Prelado lhe encarregou eira nova oceupaçaó. Elle a acei-

tou , como quem nao tinha liberdade para a recufar : e íem

embargo, de que a todos parecia impoífivel de fervir tan-

tos, e\aó penfionados miniflerios no mefmo Convento,

nem por iíío faltava aos Religioíos enfermos, com os re-

médios neceílarios na hora competente. Solicito , e promp-

to acodia a todos , em tal forma , que a muitos pareceo efta

incomparável aííiítencia , efíeito milagrofo. Grande era o

fundamento, que havia para delle fe prefumir , que exce-

dia os limites da poífibilidade natural ;
porque fua virtude

foy folida , e obrou algumas maravilhas dignas de grande

reflexão. Huma foy : Que íobrevindo ao Padre Fr. Antó-

nio de Moura hum terribilimmo accidente de cólica, e

chegando ao ultimo termo da vida , chamarão ao Servo de

Deos, para que lhe appíicaiTe algum remédio, depois de

feitos muitos fem eficácia. Acudio pontualmente ao cha-

mado: e fabendo o lugar da aguda dor, que o affligia,

febre ella fez o final da Cruz : e foy o mefmo porlhe as

mãos,

£rilercr;i;ho.

Maravilhas ,

que obrou em
hum enfermo.
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mãos 5 que livrallo inftantaneamente da moleftia , deixan-

do naó 16 ao Enfermo , mas a todos os circumílantes ab-

fortos com o fucceílo , que reconhecerão prodigiofo : e dal-

li em diante foraõ obíervando outros , naó menos credo-

res da fama , que hoje pregoaõ a certeza de fua applau-

dida fantidade.

614 O que fobre tudo admiravaó os Religiofos, era

a pontualidade , com que aíliftia aos aclos de Communida-
de, fem que o embaraçaílem os muitos, e dirferentes empre-
gos, que exercitava. Efpecialmente ao fanto Exercício da
Oração , chegava primeiro

,
que ninguém , logo que ouvia

o final 5 feito para chamar a Communidade ; e tal era a de-
voção, que moflrava naquelle tempo , que enternecia aos

Companheiros ; e a muitos , que íe achavaó tibios , infun-

dia hum íanto fervor para meditarem nos Pontos , que fe

ouviaõ ler naquelle Religiofo , e meritório aclo. Era ef-

pecialmente affe&o ao MeninoJESU, coníiderando-o no
lagrado Myíterio do feu feliz Nafcimento. Na alegre noi-

te de fua Fellividade, quando collocavaó fua Santiflíma Ima-
gem no Altar, naó fe apartava delle, dizendo-lhe, e re-

petindo afFecluoíos colloquios , nos quaes dava a conhecer
o intrinfeco amor , que fobre todas as coufas lhe profef-

fava. Em huma deitas noites pedio ao Padre Prior 3 da par-

te do meímoRedemptornafcido, que mandafle foítarhum
Irmão

, que tinha no cárcere : e como o Prior naó atten-

deo á fupplica , coníiderou elle no pouco, que para com
os homens valia o Rey da Gloria : e tal foy o feu fenti-

mento , que lhe fobreveyo hum accidente de lagrimas,

ao qual fe feguiraÓ outras afflicçóes mortaes, que muito o
atormentarão , e quaíl lhe tirarão a vida.

615 Bem moftrou o zelo do ferviço do feu Conven-
to em huma occafíaó , em que andava notavelmente en-
fermo , e muito debilitado. O Prelado , por fiar de feu cui-

dado a neceííidade , que havia no aprefTado trabalho da
Quinta 3 o mandou aííiftir nella com os homens da cava ,

para que fizeíTe vencer o beneficio da terra
, que já com o

rigor do tempo fe apertava muito. Diííe-lhe, pois, o Prior,
que já era outro , de condição paternal , e de muita vir-

tude : Sirva a Religião de forte , que lhe fique obrigada.

Kk Elle

Sua pontuali-

dade admiu*
vel.

Devoção ao

MeninoJESUi»

Prova do feu

amor*

Prova do (eis

zelo no lervi-

çodoConven»
to.

»1 I
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Elle afliro o executou : porque vencendo a debilidade
, e

tirando da fraqueza forças ,
para fatisfaçaó dos feus pios

defejos, fe poz a cavar aterra igualmente com os homens:

e tanto por efte modo fe adiantou o trabalho ,
que fe aca-

bou muito antes , do que fe efperava , deixando defta ma-

neira ao Prior taõ fatisfeito da fua diligencia , que naò íabia

como lhe louvafíe í ou agradeceífe o exceífo.

616 Por eftas, e outras demonflraçôes do feu gran».

de preftimo, fe precifou o Prelado adeixallo por Quintei-

ro, julgando , que fó com a fua direcção daria algum lucro íl

Quinta do Convento, até alli atrazada, ou por falta de bene-

ficio, ou por irregularidade dos tempos. Aceitou o emprego

com a mefma benevolência , com que exercitou os outros,

que agora neccílariamente largava. Logo começou a dar

indícios de fua heróica virtude, em alguns cafos dignos de

efpecial atcerçao. Qjando entrou nacafade íua afíiílencia,

achou nella huma grande, e formidável cobra. Sem temor

a chamou a fi, e adomeílicou de forte , que obediente á fua

voz, acodia quando a chamava para lhe adminiíhar o ali-

mento neceífario. Muito tempo durou o exercício da obe-

diência defte hediondo animal, que já o conhecia; e fem

o offender, com elle dentro do feu mefmo quarto fe de-

morava : até que indo os Religiofos a divertis fe á Quinta ,

fobrefaltados do que virão, o reprehenderaó ,
por gaftar

tempo , e alimento, com bum animal venenofo , immundo,

e inclinado a offender os homens. Deo-fe por convencido

da culpa, e chamando a cobra, lhe mandou: Que je reti-

vaffé para longe, e que tratafe da vida, com obrigação de

nunca mais tornar áquelle fitio : o que logo executou , mo-

fírando , que na falta da racionalidade fuppria a virtude do

Servo deDeos, para ella trocar a fereza em brandura, o

inílin&o natural em a&os de obediência.

6í 7 Depois de eílar na Quinta alguns tempos exer-

cirando-fe nas obras fervís , que lhe competiaó , fuccedeo,

que achando-fe huma noite já recolhido, vio entre fonhos

oReliçiofo, que tanto o havia mortificado, fendo Prior;

Moftroti-fe-lhe queixofo de que o naõ foffe ver ao Conven-

to j eflando nelle enfermo ; e lhe rogou , que lhe perdoafe as

mortificações , que lhe dera , e as imprudências , com que o

tratara

i
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tratara no tempo , quefoy Prelado ; mas que o naõ executara
por inimifade , porque /empre lhe tivera efpecial affefto \ e

que por efte lhe japplicava , que o encomendaf]e a Deos. Def-
pedio-fe , dando-lhe hum abraço , com o qual o deixou taõ
extraordinariamente abrazado em calor

, que lhe parecia

haver fahido de hum aótivo fogo. Aflbmbrado com a no-
vidade, logo ao romper do dia fe poz a caminho para o Con-
vento , onde querendo referir o fucceíTo , achou , que o
Padre falecera naquella noite ; e conferida a hora do traníi-

to, conheceo fer a meíma, em que na forma referida fe

Jhe fez prefente.

618 Então foy acometido de huma enfermidade, Enfermidade

que os Médicos capitularão mortal. Mandarão, que logo
o fangraílem; e deitando-fe para eífe effeito, poz á cabe-
ceira da cama hum bordão, como iníhumento neceíTario

para o intento. Admirados os Religiofos de ver aquella

intempeíliva diligencia, lhe perguntarão a caufa delia.

Refpondeo : Que o bordaõ lhe era precifo , porque breve*- Vaticínio da

mente havia de fazer jornada para muito longe ; e que pa-
morce5

ra efta neceffitava de fe difpor com os Santos Sacramentos
âa igreja, que pedia lhos adminiftraffem logo

, porque naÔ
havia que fiar nos accidentes da morte. Deraó credito os
Religiofos a eftas clarezas , como infallivel vaticínio

; por-
que já a experiência lhes moftrára , que o Servo de Deos
tinha virtude capaz de lhe anticipar o Senhor o conhecimen-
to da ultima hora da vida. Recebeo com effeito hum , e
outro Sacramento , da Sagrada Euchariília, e o da Extre-

maunçaò , moílrando no femblante huma alegria taõ fora

do natural, que parecia haverlhe toda alma acodido ao ex- ^
• /> • Recebe os Sá*

tenor, para exprimir com defufados accidentes os júbilos do cramen«».

feu extraordinário , e intimo prazer.

619 Com doces vozes, e attractivos períodos fe con-
feílou indigno de receber em feu peito ao Creador de fua
alma. Rogou a toda Communidade, que o ajudaífe a pe-
dir a Deos perdão de fuás graviííimas culpas , e aos Prela-
dos abfolviçao dos innumeraveis defeitos , que em toda a
vida cometera na Religião. Profeguio: Que fó a mifericor- ExpreUoes^

dia Divina
, por fer infinita , lhe poderia difpenfar no Infer-

'Sie

ftOy que por taõ enormes delidos merecia \ eque muito da fua
Kk 2 falva-*
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falvaçao poderia de/confiar , fe naõ tiveffe a certeza \ de que

lhe haviaÕ de valer os infinitos merecimentos da morte , e

Paixaõ de J ESU Chrifto , os privilégios ,
que lhe concede-

ra mediante o Jeu [agrado Efcapulario , nofja May Santifít-

ma do Carmo , e os fuffragios de /eus amados Irmãos > ba-

cantes a lhe diminuir as penas, fe o mefmo Senhor foffe fer-

vido purificalo nas do Purgatório: o que tudo ouviaõ os

circumílantes derramando tao copiofas Jagrimas
,
que ba-

ítantemente explicavaô a dor de cada hum , e a compun-

ção de todos.

620 Como a enfermidade chegou ao ultimo ponto

do feu invencível rigor , acodiraó os Religiofos a fazer as

vigias indifpenfaveis com os moribundos. Elle vendo o

grande deivelo daquelíes , a quem tocava a afliftencia da

prefente noite, lhes fuppiicou : Quefe accommodafjcm^por^

SedaíuaTi! que ficava a Jeu cuidado o difptrtallos quando foffe tempo.

«ima hora. AíTim o praticou pelas duas horas , depois das doze da mef-

ma noite. Fez levantar os Companheiros ,
que em tudo

com pontualidade lhe cbedeciao, e lhes rogou , que con-

vocaflem a Çommunidade , da qual com faudofos fufpiros

le difpedio: e articulando o doce Nome deJESU, nas

fuás mãos lhe entregou o efpirito, no dia 16 de Novem-

1662 ^ro do anno de 1662 ,
governando a Igreja o Papa Ale-

suaduoi^or- xandre VII, o Reyno D. Affonfo VI , a Religião o Re?
íe"

verendiffimoFr.Jeronymo Ari , e efta Província o Padre

Meftre Doutor Fr. Nuno Viegas.

621 Ainda na Villa de M oura , vive em idade quaíl

decrépita fpofto que fem defeito no entendimento) huma

fobrinha do Servo de Deos , que perguntada , depõem fiel-

mente as memoráveis particularidades do feu folemnifli-

seu ^oei- mo funeral Affirma, que o feu corpo eftivera com gran-

SSidJgSí de decência , exporto á veneração dos Fieis
, que admira-

dos de o verem flexível , odorífero , e com outros eviden-

tes finaes da predeftinaçao da alma, inceíTantemente o ac-

clamavaô Santo: e era taõ conftante efte bom conceito do

povo , que fem lhe dar outra denominação , quaíi lhe con-

fagrava cultos. Como de cadáver Santo , fe lhe tiravaõ Re-

líquias do Habito , e nelle fe tocavaó medalhas j crendo a

piedade dos afíiftentes , que teria o Senhor depofitado ne-

5 íles
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iles inílrumentos , virtude baftante a remediar muitas quei*
Xas de vários enfermos

, que procuravaò reftituirfe á faude.
622 Depois de hum magnifico enterro , acompanha-

do de confideravel concurfo popular, e ennobrecido com
atfiftencia de pelicas , aífím Eccleíiafticas , como Seculares
do primeiro foro , foy aquelle venerando cadáver fepuíta-
do ao pé do Altar da Virgem Nofla Senhora

, que havia na
cafa da Sachriítia antiga. Mas como o Altar fe mudou pa-
ra a parede contraria , vem a fepultura a ficar immediata
á porta

, que dá ferventia a efta caía, novamente feita de-
baixo da tribuna da Capella mor : e como o feu pavimen-
to foy argamaçado ( de tal maneira, que ficou totalmente
cuberto) naõ haja veíligio algum de taõ honrada fepul-
tura

, fobre a qual devia erigirfe hum dos mais gloriofos
padrões

, que efte Convento pertende eternizar na pofteri*
-dade.

623 Eftas faõ as noticias certas , que por documen-
tos infalliveis, achámos capazes de íe fazerem publicas. Del-
Jas fe valeo já o Padre Meílre Fr. Manoel de Sá, para nas
JVIemorias Hiftoricas referir algumas das que agora expu-
zemos. Outras maravilhas fe contaô do mefmo Servo de.
Deos

, que naò deíprezamos , mas ficaõ remetidas ao íi-

Jencio , porque fe fundão em tradições , que conhecida-
mente tem enfraquecido , e correm viciadas. Dizem os Na-
turaesda mefmaVilla, e alguns Religiofos

, que em tem*
po mais antigo exiftíraõ nefte Convento , que o corpo do
Irmão Fr. António de Deos , paliados muitos annos , íe
achara incorrupto, e odorífero; mas de tal forte fe con-
fundio com alguns de outros Varões juftos , depofitados
no mefmo jazigo , que hoje naõ fe poderá conhecer qual
feja o próprio , em que falíamos. Tudo procede dos def-
cuidos dos noíTòs antigos , que de hum Sogeito taõ digno
pe veneração, naõ efculpiraõ na campa algum epitáfio, ba->

ítante a coníervar taõ eftimavel noticia , ficando do feu cor-
po efta fó memoria, que com a fucceííaõ de 82 annos tan*
to variou, que fe acha quaíi perdida.

Onde fcy de;
pois fepulsadd»

Noticias s qtàé

ha do íeii cot'
po.

CAPt
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Sua naturalida-

de.

CAPITULO X.

Do muftvijfimo D. Fr. Francifco Soares de Vilbegas ,
Doutor

pela Umverfidade de Burdeux , Pregador da Serenijjma

Rainha de França Dona Anna de Aufíria , e também

Pregador , Êfmoler , e Confeiteiro de [eu filho

o Serenijjimo Rey Luiz, XIV, Bi/po do Grão-

Cayro , e Legado Apofiolko pa-

ra a Ethiopia.

624 *^\ Loriofo fe pode confiderar efte Reyno pela

producçaó de hum inefíimavel Filho, que

^fem degenerar da condição própria dos

Teus Naturaes , depois que fahio dos íeus limites , tanto fio-

receo nas Letras , como frutificou nas virtudes. Aqui expo-

remos naõ fó as noticias de fua peííoa , progreílbs , e dig-

nidades j mas também outras, que julgamos convenientes,

para íaberfe o motivo de fua promoção em hum Biípado,

onde dominao, e já naquelle tempo prefidiaò os Turcos,

inimigos capitães da Fé ; e daremos a razão da Legacra,

que teve para hum Império, ondenaÓ entrarão outros Pre-

lados Orthodoxos ,
que os Patriarcas inviados de Portugal.

Em tudo fallaremos , com a poííivel diílinçao na forma k-

guinte.

§. I.

Do nafcimento, e progreffos defle egrégio Varaõ , até fer

ajjumpo ao Bifpado.

625 "p^T Afceo o llluftriííimo D. Fr. Francifco Soares

I7SI de Vilhegas na Cidade de Lisboa : e trouxe

do berço naofó a boa inclinação para o ferviço de Deos,

a quem muito amou, e temeo, defde que teve os exer-

cícios do difeurfo para o conhecer 5 mas também os brios

dafidalgia, que lhe transfundio o qualificado fangue de feus

preclariflimos afeendentes : ainda que efta qualidade era íó

para proceder como devia, naô para fe authorifar como

pudera. Foy filho legitimo de Bernardo Draguo , Cavallei-
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ro Fidalgo da Caía de Sua Mageftade , e de Francifca Soa-
res de Viilaboa, que a feu efpoíò iguallava na nobreza

;
por- f

eus pays
- e

que era filha dejeronymo Fernandes de Villaboa, cambem ^T.
*°''

Fidalgo da Caía de Sua Mageftade ; e de íua mulher Clara
Rodrigues, aííiílentes neíla Corte , onde pelos gravifíimos
empregos , que exercitarão , e nao menos pelo re&o pro-
cedimento , com que viverão , foraô em todo o Reyno tao
conhecidos, como refpeitados.

626 Foy criado com grandeza igual ao predicamen-
to da peíloa 5 fendo dirigido pelo caminho das virtudes , e
das letras : donde procedeo , que o menino logo na pue-
recia moftrou hum génio tao docií , e huma tal difpofiçaó
para fe aproveitar no eftudo das Sciencias , que deíde os AP^<- ;«™en.
~.."~. j-

1 r* r- ,„.^ \ to nas E/colas.
pumeiros rudimentos da Grammatica fe diftinguío nas Ef-
colas

; encaminhando-fe por íi mefmo a fahir delias com
taõ egrégia fama 5 que o reconheciaô pela nao vulgar de*
nominação de Águia. Mas querendo examinar os rayos do Eiegeo aRéíi-
Sol Divino dentro de alguma Religião , onde apartados feus

êiaõ doCarmo

olhos de outros objeclos , fe elevaífem a meditar no mef-
mo Senhor , que para fi o predeftinara ; tomou o pruden-
te acordo de veftir o noíío fanto Habito, e profeíTar o nof-
foCarmelitano ínílituto, mediante o qual ficaria mais pro-
pinquo aos refplandores do Ceo , aííim pela fuperioridade
do Eílado Religioío, que he o mais íublime , como também
pela nova filiação , que adquiria da Princeza das luzes MA-
RiA Santiífima , cuja Sagrada Ordem tem por Patriarca a
Elias

, que he fogo , e Sol.

627 Porcaufa de algumas particularidades incompe-
tentes á Hifíoria , deixou o Convento da Corte , e foy pa-
ra o de Moura , onde refoluto , e pacificado de algumas tri-

bulações
, que lhe affligiao o animo, fez o feu ingreífo aos

20 de Novembro de 1610. Concluído com fanta edificação 161
da Communidade o tempo do feu Noviciado , profeífou no
anno feguinte

, que era o de 161 1 , aos 24 do mefmo mez
de Novembro. Logo a fortuna lhe moílrou o caminho, que
devia feguir, para encontrar felicidades: e como fe foífe
precifo

, primeiro defgoílallo para depois lhe infundir na al-
ma os júbilos de prazer

, que lhe concedeo fora da Pátria;
delia o tirou mediante hum motivo

, que a muitos pareceo

leve,

Seuingreflbno
Convento de
Moura.

Sua profiffaõ.
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leve, e ao defcontente Religiofo o mais pezado. Depois d§

celebrada íua profiifao 5
immediatamente fe abno na Pro-

Mouvo do íeu vincia Curfo de Artes , no qual pertendeo dle entrar 5 com
diígolt0

* nobres anciãs de fe utilifar das Sciencias , em quanto com el-

las poderia melhor fervir á Religião. O Prelado Superior

naõ querendo alterar o coftume, (que nefíe tempo íe dizia

louvável) de naõ admittir nos Efludos os proíeílos, íem pal-

iar o tempo neceílario para as inftrucçÒes relpedivas ao

Coro,reíiftindo aosdefejos do pertendente, lhe negou efta

occafiaó do feu adiantamento , e nella o umco alivio dos

feus trabalhofos cuidados.

628 Cahindo por eíTa caufa em profunda triiteza,

delia íe levantou cem a relolufaõ de fahir da Pátria, ou por

vontade própria, ou por deftino do Altiffimo. Aufentou-fe

A«r«ton.fc da com eífeito do Convento de Moura, na6 por fugir do Clau-

p.otó.
ftrQ

. mas fó por bu fca r m dilatada circumíerencia da Ur-

dem i em diferentes Reynos, huma Caía de Sabedoria,

onde a benevolência de algum Prelado o admittiíTe a viver

clauíurado entre as fuás altas columnas , a cuja fombra re-

cebeííe os benefícios , que a meíma Sabedoria coftuma fa-

zer aos pequenos 5 e aos faltos da Literatura , aos quaes

põem mefa franca , e os convida ,
para que íeguros no in-

terior dos feus muros , íe alimentem com o fuave neótar

dasSciencias,que amaõ , e íolicitaô profeíTar. Facilmente

encontrou aceitnçaõ , e abrigo no authoriíadoCollegio da

noíTa Regular Obfervancia de Alcalá , hum dos mais avulta-

Admuido vo ^os daquella refpekada Univerfidade; ondeneceflaiiamen-

te fe devia erigir magnifico, para accommodar tanto nume-

ro de Doutores ,
que cada dia produz a noífa doutifíima, e

fempre fecunda Província de Caftella: pofto que os iníig-

nes Filhos de fua obediência florecem naó fó nefta , mas em

outras muitas , e famofas Academias , que competem á fua

repartição.

629 Al li eftudou Filofofia , profperando-o de tal ma-

neira o Senhor nefte exercício , que em todos os Cartames

Literários adquiria acclamaçòes de excellente: até que co-

nhecido o feu relevante entendimento, por caufa delle, e

também das virtudes , que fantamente praticava , veyo a

confeguir fora , e longe da Pátria , notáveis eftimaçoens.

Chegou

cala.

M\ eftudou

Artes.
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Chegou efta noticia a Portugal ; e como era grande o bra-
do ,

que em Alcalá dava o leu aproveitamento
, dilatou-fe

o ecco delle até os ouvidos do Prelado , e ReJigioíos de-
ita Provinda

, que percebendo os merecimentos do Sogei-
to

, fentiaó , e já nao podiaõ remediar o primeiro erro :

pena, que mais affligio, e íempre deu mayor cuidado ao
*

leu primeiro Author.

630 Mas como o Religioíò andava nos braços da
fortuna

, cuja roda tanto fe move ; nella mais fe adiantou
no anno de 1615 > e de Alcalá paliou k Univerfidade de o»****,
tfurdeux

, no Keyno de trança , onde com caritativos aga-
falhos foy recebido , e logo coílocado entre os Colleo-iaes
do Lyceo Carmeíitano, para ouvir Theologia. Aqui , depois
dos annos taxados , fez os íeus aclos com tanto luítre da
própria peííoa , e com taõ claro efplendor da Religião, que
approvada íem difcrepancia dos votos , fua notória capaci-
dade, recebeo com geral plauíibilidade o gráo de Doutor
aos 10 do mez de Dezembro de 1624. D<™s annos antes,
que foy no de 1622, deu a luz hum Livro, com o titulo-
UnwrfiDMlcfflcteplhgum, o qual foy impreííb na mef- lí™, qsemaUdade de Burdeux, na Officina de Simão Milangio.

compoZs

Eíte he o Livro, que D. Nicoláo António na fua Bibliothe-
ça moderna de Hefpanha attribue ao Padre Medre Fr. Fer-
nando Soares , natural de Lisboa: fendo, que fe equivo E<^™«çaó

cou com o nome de Fernando, havendo de dizer Francif- 2 ° íeu n°"

co
; pois nao houve daquella denominação Meítre algum

neíla Província
, e tudo o que delle affirma o Author, fe ve-

rifica do noíTo Doutor Fr. Franciíco Soares de Vilhegas.
631 Depois de ornado com a cândida iníígnia do

íeu gráo, afliítio na mefma Univerfidade, por efpaço de Lente na Ufl*»

18 annos
, com o decoroíb emprego de Lente, primeiro de

verfidade "

Artes
, e depois de Theologia

; provando a grandeza de fua
vaftifíima comprehenfaó com fobrefahir gigante na pre-
fença de outros eminentes Cathedraticos, que davaõ glo-
ria ímmortal ao Reyno. Porém antes que entraífe a ex-
ercitar efte Magifterio publico, foy mandado a Roma pa-
ra effeito de prefidir Conclufoens no Capitulo, que a nof-
la Religião celebrou na mefma Cúria aos 18 do mez de
Mayo de 1625, no qual fahio eleito Geral o Reverendif-

Ll íimo

: 1
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fimo Padre MeftreFr. Gregório Canal. As Coficlufõènsfo*

HA eneenhofamente deduzidas do primeiro, e decimo Ca-

pitulo do Profeta Ezechiel : e pofto que erao Theelogi-

cas j a idéa foy taó defviada do eílylo commum , e o mo-

do de as fuflentar taõ perfuafivo de íua fabedoria 5 que def-

de aquelle a&o começou a fortuna a ajudarfe^da Fama ,
pa-

ra que efta pregoaíTe os merecimentos de taó confummado

talento, por aquellas partes, onde a feu tempo fe havia

de coroar dos melhores , e mais authonfados prémios.

532 Voltou para Burdeux no feguinte anno , que foy

o de 1626, contentando-íe com a renuncia, qué fez dos

Privilégios ,
que lhe eraõ devidos, em jufta remuneração

de íeusReligiofos, e Académicos progreíTos. E como to-

dos faziaô delle o merecido conceito, cuidou em deíem-

penhallo, em pontualiííimas obfervancias, das quaes deixou

efiimaveis memorias. A fortuna, que para executar o feu

intento efperava tempo melhorado, deixou trabalhar a ba-

rria , e ella fufpendeo-fe pelo efpaçodosi8 annos, quefe

contarão deíde o de 1626, até ode 1644; nos quaes (ie-

gundo diíTemos já) fempre o noíTo Padre Doutor reíidio em

Burdeux utilifando o commum com a doutrina , e ao par-

ticular da Religião com o exemplo. No tempo ,
em que re-

peo eíias publicas Cadeiras, eícreveo dous Livros ;
hum,

que tem por titulo ; El Jardim Sagrado dei Loure ,
impref-

fo emPariz no anno de 1643 na Oficina de António Ro-

binot; e outro eílampado em Roma, no anno de 1645

na Officina dos Herdeiros de Francifco Corbellefi, com o ti-

tulo: Votivafii tabellam Myflerii Pacis interpretatam.

633 Sendo chamado a Pariz em occaííao, que go-

vernava a Monarquia de França a Rainha Dona Anna de Áu-

ítna, chegou áquella Corte no anno de 1644: e fendo neí-

la já' conhecido pelas letras, é reípeitado pelas virtudes,

tanto realçou entre os Sògeitos da primeira eftimaçaó, que

a Serenifíima Rainha o eftabeleceo no Carmo da mefma

Corte , com o emprego de feu Pregador , nomeado no mef-

rho annò. No de 1648 , afíim que teve os exercícios do

governo ElRey Luiz XIV, logo lhe continuou a mefma

honra de feu Pregador: e era demonftraçaô do afTeéto, que

fuás Virtudes lhe mereciaô , o creou também íeu Eímoler,

e Con-
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€ Confelheiro. Então fe foy fublimando aquelle egrégio
Varão , que também a íi deveo muita parte deftas venta-
gens, porque he certo , que na roda da fortuna Í6 as fe-
licidades mundanas fe lavraõ , mas naò os merecimentos
para os empregos.

634 Para as defpezas do feu tratamento peíToal lhe
confignou o meímo ChriflianiíTJmo Monarca no Deado de Patrin

S. Martinho Turonenfe 1400 libras Francezas; mercê, que
***!'

logo lhe confirmou o Papa Innocencio X : o qual do novo
Eímoler , e Confelheiro (defde, que afliftira em Roma)
nao íó tinha conhecimento, mas formava aquelle bom con-
ceito , que o inclinou a convir com a vontade do Monarca
afíim que o reconheceo empenhado em lhe conferir algu-
ma dignidade dirigida a fazeraDeos efpecialiílimos fervi-

dos. Só com efía condição a poderia aceitar : porque com
anticipada virtude íempre fe moftrou tao livre de ambição,
como falto de génio para os governos.

635 O cafo foy: que havia vagado o Bifpado do
Grão-Cayro por morte do noíTo Illuftriffimo D. Fr.Jacob
Vvemmers

, Carmelita do Convento de Antuérpia, a quem
Sua Santidade creára juntamente feu Legado para a Ethio- oTPt>T
pia, por caufas graviífimas

, que occorreraõ. E fendo ne-
Cayr°!

ceífario hum Apoftolico Varão, capaz de o íubftituir no
emprego

, e no efpirito, a fim de que a Igreja Catholica
triunfaífe de feus inimigos , na teribiliffima campanha de
poderofos Scifmaticos; o Grande Luiz XIV, infíammado no
zelo da Fé

, que íempre em feu peito ardeo , defde que
começou a reynar , pelo conhecimento

, que tinha da Scien-
cia, e mais predicados de tao perfeito Religiofo, o pro-
poz (por feus Minifíros aífiftentes na Cúria) ao mefmo Pa-
pa, lembrando-lhe, que eíte havia de proceder na empre-
za com fatisfaçaô

, porque nao apartava os olhos do Ceo;
e pelo muito

, que amava a Deos
, poderia efte Senhor con-

correr com forças fuperiores para a felicidade da caufa , e
fegurança da vitoria.

636 Por determinação do mefmo Rey foy o Dou-
tor Fr. Francifco Soares para a Cúria, onde achou, que o
Papa naõ fó eftimava

, mas que fe molhava agradecido á
honrada lembrança, que da fua peíToa fe lhe fazia. De-

Ll % pois

Confirmado ní

nomeação de-

ite Biípado.

•:

-
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pois de o receber com paternaes agafaíhos ,

immediata-

mente o confirmou na propofla Dignidade, aos 6 do mez

de Dezembro de 1649: e cortando quanto foy potnveL

pelas demoras, mandou, que fofíe logo Sagrado pela ne-

ceílidade urgentimma de fazer brevemente jornada para a

fua Igreja, que coníiftia na Congregação de muitos Fieis,

os quaes na antiga Memphis , com permilTao do feu Domi-

nante, viviao ainda na obfervancia da Ley deChnlto; e

efta começava a fentir o laftimoío detrimento ,
que depois

diremos. ^ ,

637 Celebrou-fe o Ado da Sagraçao com a poíhvel

magnificência, aos 21 do melmo mez, e anno ,
no Con-

vento de Santa MARIA de Tranípontina , hoje Capital

da Ondem ,
por fer deftinado para a refidencia de noílo

Reverendiífimo Padre Geral. Prefenciou a funça6 o Em-

baixador de França, acompanhado dos feus Nacionaes : e

também concorrerão a honrar o Aflo muitas peíloas da pri-

meira qualidade , huns convidados do mefmo Embaixador,

em obfequio da Mageftade, de quem o llluftnfiimo Bifpo

era Miniftro • e outros attrahidos da glonofa fama ,
que

de tao benemérito Prelado fe eípalhava naCuna. Foy Sa-

grado pelo Eminentiííimo D. Júlio, Cardeal Roma , e Bii-

poPortueníe, fendo afliftemes os llluftrimmosBifpos Hono-

rato Urtino \ e Francifco Cremona. Mas em quanto recebe

Os inceflantes parabéns ,
que depois de lhe bejar a mao, lhe

da a Religião , e a Corte ; e em quanto fe prepara do pre-

cifo para a fua dilatada peregrinação ;
efereveremos com a

pomvel brevidade o eftado, em que nefle tempo fe acha-

va o Império da Ethiopia ,
para onde o mefmo Papa Inno-

cencio X o nomeou feu Legado. E porque eíta noticia nao

ficará bem percebida, fem trazermos a memoria as inquie-

tações da Religião Catholica neftes Dominios ;
diremos tu-

do , o que nefte particular julgarmos fer conveniente con^

m- forme os Efcritos do famofo Job Lodolfo de Saxonia ,
e

do infigne Padre Balthafar Telles , da Companhia deJESU,

por ferem na prefente matéria os mais verídicos.

§. II. Da
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Da extrema necejfidaâe
, que nefla occajiaõ teve a Ethiopia^

de que os lllujírifjímos Bi/pos do Cayro levaffem também
o emprego de Legados Apoflolicos. Da-fe noticia dos de-

ploráveis effeitos , que contra a pureza de nofja Santa Fé
produxjo o partido dos Scifmaúcos nefle vaftiffimo Impé-
rio , para onde a Legada do noffo dignijjimo Bijpo fe en-

caminhava.

638 SAbido he , que o nome de Ethiopia tomado como feen-

íímpleímente fem algum additamento do. vo- JSÍ
° nom

Nortifaçõesdd

íeu Emperauo?

cabulo
, que o individue , he próprio daquelle taó antigo,

como dilatado Império , que exifte no coração da Africa,

chamado também Abeífina; cujo Monarca fe appellida por
diverfos modos , fendo os mais communs Acegue , e Gram
Negu&i pofto que com plaufibilidade na Europa (por equi-
vocaçao, que houve entre elle, e o Príncipe1 do Catayo,
nunca defcuberto na Afia) vulgarmente fe intitula Vrefle

JoaÕ. Eílende-fe efte Império por linha recla de hum pa-
ra outro Polo, em diftancia de 700 léguas, e tem de lar-

gura 300 de Leite a Oefte. Suas terminantes balizas faÓ ,

da parte Oriental o Mar Verm elho , da Meridional o Ocea-
no , da Occidental os montes Atlânticos , e da Septentrio-

nal o Reyno do Egypto. Delle efcrevemos já com todas

as particularidades , e individuações poíTiveis, no primei-

ro Tomo da Obra
,
que imprimimos , com o titulo ; Os dous

Atlantes da Ethiopia , por occaíísõ de publicarmos a por-

tentofa Vida do noíTo AuguftiíEmo Santo Elesbaõ , feu qua-

dragefimo fetimo Emperador. Por eíTa razão preícindimos

aqui da defcripçaõ do meímo Império, que em outros tem-

pos foy opulentiííimo , e hoje fe acha taõ defcahido do íeu

antigo efplendor
, que efcurecido até nas vozes da Fama ,

apenas he lembrado para fervir de aílumpto na laílimofa

recordação de fuás tragedias.

639 Nao he o mar taõ vario no fluxo, e refluxo

de fuás aguas, rema Lua taó inconítante no augmento, e J£jj"£
diminuição das luzes , como a Abeffina na fuccelTao dos
tempos fe tem moítrado em matérias de Religião. Na fua

Ohde íc defere^

ve o Imptrio.

Variedade Í6
na
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primeira fundação obfervou oGentiliímo,feguindo os craí-

fos erros , e horendas fuperítições do Egypto
,
que pela

razaô-de vifinhança lhe introduzio o inferne ufo de íeus

diabólicos ritos , dirigidos a adorarem animaes , naó menos

immundos , que os crocodilos. Seguio depois a LeyEfcrita

antes de reprovada , deíde que a Rainha Sabá na Cidade

deJerufalem , onde chegou a fim de experimentar com evi-

dencia a Sabedoria de Salamaó , houve defte Rey hum fi-

lho chamado David Manikbec ,
quefoy a primeira te fta co-

roada de toda a Ethiopia , remetido para os feus Domínios,

depois de ungido no Saneia San&orum , pelos mais dig-

nos Sacerdotes do Templo , Joas , e Sadoc.

640 Depois da Afceníaó de Chriílo Noíío Redemp-

tor, deteftou efte Império as ceremonias da Ley antiga,

com tantas ventagens de primazia na obfervancia da Ley

da Graça ,
que delle fe verificou a Profecia de fer a Ethio-

pia , a que com a mão chegou diante das mais Nações do

Mundo para receber a Fé. Confta efta verdade naõ menos,

que da Sagrada Eícritura , onde nos Aclos dos Apoftolos

fe lê
,
que o Diácono S. Filippe inftruíra , e bautizara a hum

Eunuco da Rainha chamada Candaces 5 Regente da Monar-

quia, na qual efte Principe enfinou , e fez guardar os pre-

ceitos da Igreja Chriftãa. Mas como nefta Ethiopia Alta

naõ entrou algum dos Diícipulos de Chrifto a enfinar os

dogmas da nova Ley ; porque S. Mattheus, a quem tocou

a repartição da Ethiopia , naõ paífou da que fica fobre o

Egypto, chamada Reyno da Núbia ; fuecedeo ficarem os

Abexins taõ levemente inftruidos nos Myfterios da meí-

maFé, que ignoravao muitos dos principaes ; e até dos

Sacramentos apenas fabiaõ ufar do Bantifmo. Só da Sagra-

da Cruz de Chrifto lhes ficou taõ impreíTa na memoria a

figura, e taõ radicada no peito a devoção ,
que as mulhe-

res a traziao por modo de ornato fobre as toucas 3 os ho-

mens pendentes do pefcoço , e os Emperadores por modo

de infignia a traziao fempre na mão.

641 Por deftino fuperior (pofto que entaõ pareceo

cafualidade) paífados trezentos annos , com pouca differen-

ça , veyo á Cidade de Auxume, Corte defta Monarquia ,

S.Frumencio 5 o qual fahindo depois a bufear a Santo Atha-

naíiQ^
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nafio, Patriarca Alexandrino, tudo lhe referio quanto nos
Príncipes, e vafíallos da Ethiopia Alta obfervára. Expref-
famente lhe propoz , que o Emperador Abra , e feu irmão
Asbã (a quem elle por força de amizade, chamou para
feu adjunto nos exercidos do governo

) pediao Miniítros
Euangelícos , que nos feus Domínios fundaífem , e efta-

belecelTem a Jgreja de Chrifto : para o que ambos con-
correriao com o poífivel foccorro. Poz logo o Santo Pa-
triarca os olhos no mefmo Frumencio : e parecendo-lhe
acertado , que elle folie o primeiro Bifpo daquelle Impé-
rio , onde já tivera entrada , e boa aceitação ; depois de o
fagrar , o defpedio para a nova Miífaó , dando-lhe para
Coadjutores alguns Monges Carmelitas do primitivo In-
ftituto Eliano. Fites , ainda que obedeciaó a Santo Antão
como a Prelado fuperior da Ordem , naõ eraó daquelles,

que íeguiao as particulares direcções, que elle accrefcen-
tou na Religião , que por eíTe principio veyo depois a cha-
marfe propriamente fua; porque eha novidade aconteceo
hum anno depois defta MiiTao , fegundo o que temos eícri-

to nas Annotações do numero 705 até 710 do noílò Atlan-
te primeiro da mefma Ethiopia.

642 No anno de 342 , que era o decimo fetimo do
governo daquelles Emperadores , entrou o novo Prelado
em companhia dos Milionários em Auxume : e edificada alli

a Cathedral em huma fumptuofa Igreja , que já havia na
mefma Cidade com o titulo de Santa MAR 1A de Siam ,

alli começarão a celebrar os OfTicios Divinos , com tanto lu-

cro para Deos , e tao univeríal utilidade das almas
, que em

breve tempo todo o Império Ethiopico obfervou a Ley de
Chrifto na ultima perfeição. Daqui em diante começarão
a paílar das Thebaidas do Egypto para as montanhas da
Abeílma muitos Monges , que com o mefmo emprego de
Milionários pregavao a Fé , e aos Nacionaes davaÕ raros

exemplos de virtudes
, para que nellas houvefTem de fer

feus imitadores. Os Monarcas , que fuccederao a Abra,
e Asbá

, também herdarão a devoção , e piedade nos in-
tereíles da Fé Catholica : porque admittindo fempre com
Religiofos agafalhos os Bifpos , que para eftes Eílados
vinhaô de Alexandria

3 faziaÔ por confervar em toda a

fua

Primeiro Bií«

po daquelle

Império.

Atlante I. da
Ethíop. Annot.

num. 705, L F.

Cathedral de
Auxume.

I

Piedade dos

Emperadores,
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fua pureza o eftimabiliffimo titulo de Chriftãos.

643 No tempo ,
que dominava o Emperador Amti-

t
wid\ ou Alamiàã , que com ambos os nomes fe aflinava,

teve a Igreja Ethiopica conhecido augmento na obfervan-

cia dos preceitos Euangelicos
;
porque então entrarãojun-

Nove Reiigio- tamente com outros Monges , nove profeílores do noíTo
1«. san»..

Carmelitano Inftituto, conhecidamente Santos, aos quaes

a gente da terra ,
por caufa do efplendor de fuás heróicas

virtudes, appropriou o allegorico titulo de Eftrellas. Delles

fe contao portentofas maravilhas , que obrarão em diver-

sas partes do Império, efpecialmente no Reyno de Tigre,

onde fundarão feus Conventos na forma, que naqueilas

Eras fe uíavaò : qne vem a íer entre os annos do Nafcí-

o Giorioío mento de Chríflo de 470 , e48o. Seguio-fe a Amiamid o
Emperador Émoerador facena, e a eík o giorioío Santo Elesbaõ , feu

Augiiftiífimo filho , a quem a Igreja canonizou , e tez eicre-

ver nos feus Faílos , onde declara, que fora Defenfor,

Propagador, e Reítaurador da Fé contra os feus acérrimos

inimigos. A todos poderofamente venceo ; e em defem-

penho do feu fino amor, a muitos com as próprias mãos

tirou as vidas, que a JESU Chriíto aprefentou, em def-

aggravo das innumeraveis mortes, que em ódio ao feu inef-

favel nome executou nos filhos da mefma Igreja em ambas

as Arábias, Feliz, e Pétrea , hum infame Apoftata daLey

Euangelica, qual foy o perjuro, obftinado, e crueliííimo

Rey Dunaao.

644 Nos annos , em que dominou eíle re&ifíimo Era-

Augmento da perador , que foraó até o de 521 , e em todos os que re-
lénaE-.kiopu ^ a MonarcJllia feu jrmã GebramejKeU depois que Elef-

bao fe recolheo ao Mofteiro do Abbade Pantaleaó , e pro-

feíTou o Carmelitanolnílituto, fempre a Chriílandade da

Ethiopia teve augmento. Eíte durou até ò anno de 610 »

e tal vez até o de 620 : porque ainda ,
que as herefias do

Epvpto ti verão principio com o impio, e intrufo Patriar-

ca Diófcoro ; no anno de 444 nao fe communicáraõ á Ethio-

pia , fenaó depois que prevaleceo o partido dos Prelados

Heterodoxos. Antes dos fobreditos annos de 610 , e 620,

o tempo, qo: fabemos , que S.Joao Efmoler , Santo Elogio , Afterio, e

outros infignes Padres governarão a Igreja Alexandrina ,

fempre
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fempre triunfantes dos feus heréticos competidores : e co-
mo elles mandavaõ para a Abeflina Biípos incontamina-
dos, que profeilavaõ a Ley de Chriíto, com toda a pure-
za, que eníina a Santa Igreja Romana ; fempre no tem-
po deJIes fe confervou eíte Império intaéto dos execrandos
erros , em que agora miferaveJmente tem reincidido.

645 Mais de 800 annos pafláraõ , fem que na Ethio-
pia

(
por oceultos juizos de Deos ) entraíle luz baílante a

lhe defterrar as trevas da hereíia , e juntamente asfombras
da Ley Efcrita , da qual também os Abexins Te lembrarão
para lhe praticar os ritos já reprovados : até que entrando
no governo da Monarquia o Emperador Zarâ Jacob, pelos
annos de 1437 , moílrou zelofas pertençoes dever os feus
Domínios reduzidos á pureza da Fé , que antes profeíTáraõ.
Eílimulado do affeâo , que particularmente profeííava á
Igreja\Romana

, inviou por feus Abexins huma Carta ao owfcnch «b

Papa Bugenio IV, na qual lhe prometteo unia6, e obe- *&%*"'
diencia.:. Mas como para eífa refoluçao faltou o confenti-

Pap8 *

-timento dos^íeus valfallos , eítes de tal forte lha impugna-
rão

, que naó teve efTeito : do que refultou ao piiílimo Mo-
narca hum inconfolavel pezar, bem percebido por Teu fi-

lho Beda Mariâm
, eípoío da Emperatriz Elena, Senhora de

grande authoridade, e rara prudência.

646 Continuavao os erros do Império , e n elles per-
fiítiaõos Abexins, quando no anno de 1490 entrou Pedro
da Covilhãa a examinar as grandezas do Emperador Ale-
xandre

, que a&ualmente reynava; entendendo (fegundo
eferevera ao Sereniflímo Rey D.JoaÓII,) que efte era na
realidade o PreíteJoão , que S. Alteza lhe mandara defeo-
bnr na Índia. Morto o Emperador Alexandre, e em pou-
cos annos Nabod feu fueceflor, ficou herdeiro da Monar-
quia Lebna Danguil, chamado também David , falto da ida-
de competente para fubir ao throno. Por eíTa caufa ficou
conftiruida Governadora do Império a Emperatriz Elena,- A imperam**

a qual aproveitando-fe da occafiaÓ, que fe lhe offerecia, S,G°W'

mandou Mattheus Arménio por feu Embaixador ao Sere-
niílimo Rey D. Manoel

, proteftando-lhe em nome do Em-
perador

,
de quem era Tutora, huma reciproca amiíade,

que xervina de fundamento para a pertendida obfervancia da
verdadeira Ley. Mm 647 O

Pedro da Co-
vilhã naEiiúo-

piav

1 '
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647 O Auguftiftimo Rey D. Manoel inflammado no

ardemiffimozelo , que fempre em feu peito confervou- da

propagação da Fé , correfpondeo a efta urbanidade com

huma Embaixada a mais folemne ,
que depois de vários

contratempos chegou áEthiopia, quando já o Emperadpr

David exercitava o governo. Efte entregou ao Padre Fran-

cifco Alvares, CapelSaó domefmo Sereniffimo Rey D. Ma-

noel (que por fer homem de grande capacidade , e de re-

conhecido talento , acompanhou ao Embaixador) algumas

cana S de obe- Cartas, entre as quaes haviaÓ duas para o Summo Pontífice,

dknciaaopa- emaó era Clemente Vil , nas quaes lhe fegurava a re-

ioluçaò ,
que tomara , de viver na obediência da Igreja Ro-

mana , e naó dos Patriarcas de Alexandria. Para efte fim ha-

via rogado ao feu Abum ,
(que afíim chamaó os Abexins ao

feu Bifpo) que ordenaíTe com efte carafter aJoão Bermu-

des ,
para que ficaífe fucceíTor da fua dignidade, e con-

veyo, em que efte folie a Roma, para que Sua Santida-

de , ou lhe houvelíe por boas as Ordens, ou de novo lhas

conferiííe 5
concedendo-lhe a dignidade Fpifcopal: o que

Sua Santidade fez , e o creou Patriarca de Alexandria ^co-

mo Diocefi Capital de toda a Africa , conferindo também

ao meímoD.JoaÕBermudes o emprego de feu Legado pa-

ra a Fthiopia.

648 Abertas por efte maravilhofo modo as portas

daquelle Império, entenderão os SereniffimosReys de Por-

tueal, que naÔ fó entraria, mas que ficaria para fempre

eftabelecida nelle a Fé Catholica ;
para o que proíeguirao

em lhe mandar Patriarcas em diverfas occafioes , e também

foccorros de milícia, para livrar a difFerentes Emperado-

res , naó fó dos Turcos, mas de outros vifinhos Infiéis, que

com felicidade nas guerras lhe hiaó diftipando as forças,

e diminuindo os Eftados com novas conquiftas , e conti-

nuas defolaçoes na melhor parte do Império. Pediaonar-

raçaô menos fuccinta os relevantes ferviços , que a Deos,

e I fua Igreja flzerao nefta MiíTaô os Religiofiffimos Patriar-

cas, e mais Filhos da Sagrada Companhia de JESU; len-

do tantos os que no mefmo Império por amor da Igreja Ca-

tholica fe confaçraraô ao mefmo Senhor cruentas viótimas,

que do feu copiofo fangue fe poderia formar em compe-
li *

tencia

D. Joaõ Bre»

mudes Patriar-

ca.

Soccorros de

Portugal-
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tencia do Nilo , outro mais venerado, e naõ menos cau-
dalofo rio.

649 O ultimo Patriarca
, que entrou na EthJopia, foy

o Illuítriílimo D. AfFonío Mendes, da meíma eíclarecida

Companhia dejESU, natural do grande lugar de Santo
Aleixo, pouco diftante da Villa de Moura ; o qual teve a
felicidade de ver rendido á obediência da Igreja Romana o
Emperador dominante Seham Segued Suámos. Movido efte

piiífimo Monarca da grande affeiçaõ , que fempre teve á
verdade Euangelica , e querendo eítabeíecer a pureza da
Ley Chriftãa em feus Dominios , onde todos os vaflallos,

por caufa da fua muita bondade, o amavaÕ extremofamen-
te ; mandou convocar os Grandes da Corte , que eílavao

já fobre aviíò , e também a feu filho primogénito, e her-
deiro do Império, para que juraílem íolemnemente com
elle, em nome de toda a Ethiopia , firmiííima obediência ao Aão fo,,=mne

Papa Urbano VIII , que então occupava a Cadeira de S.Pe- Mg^íiSS
dro em Roma : heróica , e plaufivel acçaõ , que para glo-

na °

ria deDeos, e incomparável alegria dos filhos da Igreja fe
executou em 11 de Fevereiro do anno de 1626.

650 Chegando a Roma a noticia deftes felices fuc-
ceífos

5 e vendo Sua Santidade
, que para a confervaçaõ da

Fé naquelles Dominios, era precifo favorecer tao fauftos
princípios; cuidou em habilitar Sogeitos

, que poíitivamen-
te fe adéftraíTem para a nova miííao : que pofto hiao de
Portugal numerofos Jeíuitas a fervir a Deos nomefmo mi-
niírerio

; queria a Igreja (como amante May ) acodir por
acções propriamente fuás á neceíTidade , que havia de mais
reforçada providencia. O mefmo Papa efcreveo logo ao
Emperador agradecendo-lhe o zelo , e eflimulando-o para a
defenfa da Fé : e mediante a Sagrada Congregação dePro-
paganda , fez chamar á Cúria algumas peíToas inteligen-
tes na lingua Fthiopica

,
para que nella foíTem inftruidos,

os que fe deftinaííem para o ferviço da Igreja naquelle Im-
pério.

651 O mais perito , que fe achou em todos os idio-
mas Orientaes , foy o noíTo já nomeado Padre Fr. Jacob
Vvemmers , reíidente no grandiofo Convento da Cida-
de de Antuérpia 3 donde era natural. Veyo logoáprefen-

Mm 2 ça

Di!igenr'as do
Papa Urbano
VIIÍ.
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ça dos FminentifTimosCardeaes, Minidros, que o condi-

tuiraõ Medre publico da feiencia daquellas linguas ;
as

quaes elle enfinou no Collegio de Propaganda, por efpaço

de dez annos ; e neííe tempo imprimio vários Livros, eferi-

tos no mefmo idioma Ethiopico ,
que forao efpecialmente

eftimados, porque nelles deu a conhecer o íeu grande ta-

lento ornado com as virtudes moraes de lua exemplariííi-

ma vida.

652 Em judo premio dede relevante ferviço, atten-

dendo Sua Santidade , que era afíim conveniente , o nomeou,

e logo o fez fagrar Bifpo do Grão-Cayro , com o empre-

go de íeu Legado para Ethiopia , donde começavaõ a

vir Relações dignas de fentimento , e em tudo oppoftas

ás applaudidas noticias ,
que primeiro íe lhe communicá-

raõ. Porque a obdinaçao, e rebeldia dos vaflallos inquie-

tarão em tal forma o animo do Emperador, que temerofo

da morte, e da íublevaçaõ , com que já os Povos o amea-

cavao, nao cuidava na confervaçaó âa falide da alma : an-

tes convindo com as vontades dos empenhados na obfer-

vancia dos erros antigos ,
publicamente os permittia , e

mofirava em particular , que lhe era violenta a introdu-

ção deda novidade: que como o Emperador Zà Datifrttil,

por haver abraçado, e defendido a pureza da Igreja Ro-

mana, perdeo a vida nas mãos dos vaíTallos ;
temia encon-

trar neííes , e também em feu filho Faciíadás (defafeiçoa-

do aos MifTionarios) a mefma ruina : e por eíTa caufa ufa-

va de huma imprudente neutralidade, dourada com o frí-

volo pretexto de evitar defgraças.

653 Poz-fe o llludriíTimo Bifpo a caminho para a

jornada do Cayro ; mas a morte lhe impedio o progreíTo,

porque chegando a Nápoles , rendido a violência de huma

aguda febre , encontrou o ultimo termo de fua peregrinação

no anno de 1645. Já nede tempo havia em Roma a certe-

za dos trágicos fucceíTos da Ethiopia ; e o Papa Innocen-

cioX tanto cuidava em foccorrer aquel la derrotada Chridan-

dade , que para eíle fim aceitava todos os meyos efficazes,

e nao cedia de lhe mandar Miííionarios, difpodos a fofrer

os incommodos de taô calamitofos tempos, e a defprezar

os perigos , até \ peida das vidas , que os ameaçava por to-

dos os caminhos, 654 Con-
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654 Confíava, que depois da morte do Emperador

Sehaò Segued Sucintos , feu filho, e íucceífor Faciladaz,,
naõ íó deíterrou de feus Dominíos ao Patriarca D. Affbn-
fo Mendes, e aos Miílionarios da Sagrada Companhia de
JESD , feus amados focios no minifteno , e compartes nos Defiro, e

rrabalhos ; mas a muitos em ódio da Fé , com barbara cruel- SítíS t\™
dade mandou tirar as vidas. Dilatou-fe de tal maneira o jíK

natural rancor, que tinha aos profeííores da IgrejaRoma-
na, que prevenío os Governadores dos portos de mar, def-
de o anno de 1632 , em que fe coroou Emperador, para
que examinaíTem os forafteiros ; e achando ferem da profií-

faó, que elle aborrecia , ou os prendeífem á fua ordem , ou
como a prejudiciaes nas fuás terras , lhes delTem morte.
Tanto nelle predominou a paixão adquirida pelas diabóli-

cas fuggeftões do feu herético Abuná
, que fem horror á

crueldade offendia ao feu mefmo caraéter nas injuítas ex-
ecuções , com que fempre, e em todo o lugar offendia a in-

nocencia.

655 Nem por iíTò era menos fervorofo o zelo de 2^des.san.

Sua Santidade, nem faltavaõ na Igreja Militante foldados
" dadei

yalerofos
, que emprendelTem a reftauraçaõ da Fé Catho-

lica naquelles Paizes, ainda que nelles ficaíTem fepultados:
pois bailava a efperança da vitoria, para naõ temerem as

contingências da fortuna , em tantas , e taõ cruentas bata-
lhas. Accendeo mais os defejos dos intereílados na utili-

dade da Fthiopia , a fiel noticia, que do feu miferavel eíla-

do publicou em Roma o Padre TeronymoLobo, Tefuita,que Op-Jcro"ymo

% fc n •
1

| ,
u J

t . ,
** . , * Lobo em Por-

teítimunha ocular de tantas tragedias : e depois de re- tusa i-

fufcitar daquelle íepulcro de horrores , onde as fombras
de Alexandria prevalecerão para apagar a inextinguível
luz da Fé, veyo a Portugal, a fim defolicitar remédio pa-
ra evitar a perda de tantas vidas.

656 JMas como eíle Reyno eftava então fogeito á
Coroa deCaíldla; e na Infante Margarita, Governadora
deites Dorninios , naõ achou a prompta refoluçaõ, que o
caio pedia

5 palTou a Madrid a folicitar delRey Catholico, vm^cm.
na fua prefença

, o amparo da Chriftandade. Deígoftoío da R^
e

a

depoisa

falta de providencia, julgou que a encontraria mais antici-
pada aos pés do Summo Paftor : e como coftumado aos tra-

balhos

f
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bailios das jornadas, que para efte gloriofo fim fe lhe of-

fereciaô , tomou o caminho de Roma , onde chegou no

anno de 1638 ; e alli deu a conhecer as particularidades

dos íucceíTos, que feriaõ inteiramente referidos porque fo-

raõ pelo meímo Padre experimentados.

657 Depois que efte Religiofo, cheyo de mereci-

mentos voltou para a Índia , no anno de 1640, partirão

de Roma para a Ethiopia féis Religiofos Capuchos , Fran-

cezes ,
que fazendo diligencia por entrar na Ethiopia, buf-

cáraõ diverfos portos. Dous , que entrarão pela cófta de

Africa, foraõ mortos pelos Cafres. Os quatro tomarão o

caminho de Suaqhem , e fazendo a reflexão neceflaria , af-

fentáraó em ficarem dous em Macuá , e entrarem dous pe-

lo Império , com disfarce de Mercadores Arábios. Eftes

foraõ os Veneráveis Fr.Agathangelo de Vandoma, e Fr. Caf-

íiano de Nantes
5
que depois de conhecidos, e levados à pre-

seus giorioíos fença do Emperador
,
gofaraó a felicidade de ferem ape-

fins '

drejados poi amor da Fé; martyrio, que muito agradece-

rão a Deos antes de lhe entregarem os léus innocentes efpi-

ritos. Os dous naõ pafBraõ de Macuá
;
porque nenhum

intereííe bailou a lhes abrir alguma porta ,
por onde entraf-

fem a merecer a mefma laureola, que relplandeceo nas ca-

beças de íeus bemaventurados Companheiros.

658 No anno de 1646 , mandou a Sagrada Congre-

gação de Prapciganãa outros dous Milionários, de coftu-

mes fantifUmos *« hum chamado Fr. Joíeph de Atino , e ou-

tro Fr. Félix de S. Severino, do mefmolnftituto; os quaes

tomando o caminho do Cayro , e chegando a Suaqhem, aqui

fe encontrarão com o Padre Fr. António de Petra Pagana,

seusmanyrios hum dos que fkáraó em Macuá ; e por fupplica de Faá-

ladaz, , Emperador da Ethiopia (feita ao Baxá de Suaqhem)

efte lhes mandou feparar dos hombros as cabeças, e todas

três enviou á prefença do mefmo Emperador, para final do

horrendo facrílegio, que como acção meritória executara

em feu obfequio. No anno de 1648 veyo da Índia , envia-

do pelo Patriarca, outro Miílionario de grande ralento,

o p. Torquato chamado Torquato Pariíisno , da Companhia de J E S U ,

Pai ' riano
- para efíeito de fe introduzir na Ethiopia, e nao achou en-

trada alguma ;
porque o Emperador vivia taò receofo dos

verda-

Gu*ros dous

Miílionarios.
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verdadeiros Miniftros da Ley Euangelica, que em cada hum
dos Baxás dos portos viíinhos havia comprado com dadi-
vas hum vigilante Cérbero

, que lhes impediíTe o ingreffo;
e ellemais advertido, queArgos, na cautelofa guardado
Império , de tal forte o defendia dos Miíílonarios

, que até
lhes fruftrava as induftrias.

§. in.

Concluem-fe as noticias do noffo llhfirifimo Bifpo.

659 TVJ A mayor intenfaô das trevas da Ethiopia ,

X. ^1 quando entre ellas de nenhum modo podia canhou

brilhar a luz da verdade , caminhou o noíTo D.Fr. Francif- «LajE 1*
co Soares de Vilhegas para o íeu Bifpado , com o louvá-
vel intento de fazer as poííiveis diligencias por introdu-
zir entre tantas fombras hum permanente reflexo da dou-
trina Euangelica , que paulatinamente as extinguifle. Le-
vou Cartas delRey Chriílianiffimo para o Governador da Protccça5 dei-

Cidade, a quem vivem fubordinados todos os Baxás dos
Re7deFrans*

portos da Ethiopia : e poflo que a contrariedade da fua fal-

ia Ley naò permittia declararlhe a refoluçaó do novo Le-
gado; fempre na melhor forma, que podia, lhe deu a en-
tender o Monarca o muito , que ficaria obrigado de con-
correr para o bem eífeito das diligencias , que o Bifpo ha-
via de fazer competentes ao feu minifterio. Ao feu Embai-
xador lembrou, que pois em todos os Domínios do Tur-
co, elle era Protector da Chriítandade , concorreffe da fua
parte com os meyos ordenados á utilidade da Igreja na Ethio-
pia. Porém nada baífou a vencer tamanha dificuldade,
nafeida^da prefumpçaô de hum taô obítinado Príncipe, que
por naõ fer convencido , deíattendia a razaõ.

660 Governou o virtuofo Prelado por alguns annos 5crvíç°M«ea
a fua Igreja

, fazendo a Deos naquelles remotos Paizes tan- âRÍ"*
°

tos ferviços, quantos fe podiaõ efperar de hum Sogeito,
que fo vivia de o amar fem outro intereífe no Mundo. Mas
como por incomprehenfiveis juízos do Altiffimo , nada pô-
de confeguir em benefício da Ethiopia ; e o mandar com
tranquilidade, fem padecer por Chrifto alguns trabalhos

na
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na oceupaçaõ 5 era totalmente alheyo do feu génio ;
renun-

ciou o Bifpado, e voltou para a Corte de França ,
onde

foy recebido com aqnellas demonftraçôes , que areftitui-

çao de íua authorifada peííoa infundia nos ânimos dos íeus

afeiçoados. Eípecialmente o eftimou ElRey : o qual^por

gofar a fua proveitofa companhia j,
tomou a refoluçaõ de

lhe nao dar oceupaçao alguma fora de Pariz. Para fua fu-

ftentaçaõ , e trato peíToal , lhe fez mercê de huma penfaô,

que tirou do Bifpado Ruthonenfe , por Alvará de 18 de

Abril de 1662 : e efta graça foy confirmada pelo Papa Ale-

xandre VII, fazendo delia menção na Bulia, que aolllu-

ítrifTinio Luiz Abel io paliou para o mefmo Bifpado.

661 No tempo, que viveo á fombra da Mageítade,

grandemente o fervio na expedição de alguns negócios, em

que o confultava, e em outros, que lhe commettia. Do
feu confelho fe utilifou em matérias graviíTimas , porque em

todas fabía difeorrer com advertência, e concluir fem afFe-

claçaô. Contra os hereges foy acérrimo Antagonifta ;
fem

que baftafle a authoridade de muitos , a fazer que r,o feu

peito fofTocafle a chamma do zelo da Fé, que fempreref-

pirava : e era taõ conhecido por efla meritória paixão, que

delle fugiaó , os que naõ feguiao a Igreja Romana puramen-

te. Deite infigne Prelado faz memoria o Padre Fr. Panta-

leao Bautiíla , no íeu Ramalhete Efpiritua/ , eferevendo a

converfaõ de hum famofo Herege Hugonote
,
peíloa da pri-

meira qualidade, e Titular no Império. Diz no Capitulo,

que trata da Corte de Pariz : que efta noticia recebera em

cafa do Senhor Bifpo do Grão-Cayro O. Fr. Francifco Soa-

ras , nofjo PortupteZj , da Religião Sagrada âe Nofja Senhora

do Carmo , confirmando-a como certa o mefmo Prelado »

pelo conhecimento , que tinha da pefíba , e condiçoens do

Herege.
.

662 PaíTados poucos annos depois do feu regre lio

do Cayro ,
padeceo huma enfermidade graviííima , que na

mefma Cidade de Pariz lhe tirou a vida, aos 7 de Abril

do anno de 1664. Foy fua morte geralmente fentida na

Corte, onde fe fizeraõ nao vulgares demonftraçôes da fau-

dade, que fuás heróicas virtudes a todos deixavaò : e que-

rendo perfuadir-o affe&o ,
que fempre coníervou á Reli-

gião,

f
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Armas
i de que

uíou.
;

giao* da qual fe confefíava Filho, rogou que feu corpo fof-
ie fepultado entre os de feus Irmãos, íem a pompa da dig-
nidade

, e fó com a humildade de Religfofo; Aííim fe ex-
ecutou depois das honras funeraes , que naÓ fe poderão
diipenfar

: e com effeito foy feu cadáver depoíitado no , J ,meyo do Coro do magnifico Convento da noífa Ordem piuií?
que eílá na Praça Manbert. A fepultura he rafa, e naÔ tem
Epitáfio

,
naÔ por falta de vontade nos Religiofos , que

a fanao com diíbnçaò
j mas em obfequio do mefmo vir-

tuofo Prelado, que nas memorias dos homens deixou feus
illujtres progreflbs com tal firmeza gravados , como fe po*
cenao iegurar na permanência dos mármores:
o 603 Ufou das Armas dos Soares , e Viilasboas

5 po-
itoque eítas faõ dirFerentes , das que pertencem ao appel-
lido de Villaboa

, do qual ufavaó feu avô materno, e tam-
bém fua may. Na fuperioridade do Efcudo mediavao as
Armas da Ordem, tendo por timbre o Chapéo EpifcopaL
Delle faz menção, como de Sogeito abalizado em virtu-
des heróicas

,
o Reverendo António Carvalho da Cofta na

lua Corografia Portugueza. O Padre Meftre Fr. Marcos
António Alegre de CaíTanate , delle trata como de Varão
digniffimo de fama immortai ; e também o Catalago dos
Efcntores da Ordem , dos quaes tirou o Padre Meftre
Fr. Manoel de Sá as noticias

, que delle dá nas íuas Me-
morias.

§. iv.

Dos gravifimos Sogeitos , Filhos âefle mefmo Convento, cujas
memorias Je âijferem para outros lugares»

664 "D Em poderíamos chamar para efta Parte ou-

JLJ tros aííinalados Filhos do Convento de Mou-
ra, que pela profiíTaõReligiofa, celebrada nos feusClau-
ftros

, lhe pertencem. Porém deixamos fuás veneráveis me- cHZ£?U
monas para outros lugares, ou porque exercitarão virtu- ™\™ outros

des efpeciaes em outros Conventos , onde foraô por ellas
mais do que em outra parte conhecidos ; ou porque naPro-
vmcia tiveraõ os primeiros empregos , nos quaes havemos
de fallar depois de conftituida a Época da mefma Provin-

JNn cia;

Efcritorés da
lua vida.
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cia; ou finalmente porque aftm o requer alguma acçaõ

de fua vida , fobre todas illuftre ,
pela qual cada hum mui-

to fe recomenda. Deites com a poflivel exteníaõ faremos

memoria. Tal he o Illuftriffimo D. Fr. Balthafar Limpo ,

gloria immortal do Luíitano Carmelo , o qual depois de

varias dignidades , teve a fuperior de Arcebiípo Primaz

de Braga : e como nelTe tempo (
excitado do fervorohfli-

mo zelo da Religião , e naó menos do efficaz amor, que

profelTava ás Sciencias ) fundou o noíToReal Collegio de

Coimbra ;
quando defte fallarmos , entaõ individuaremos

a qualidade , e virtudes do Fundador. ~ ~ ~,.
665 Taes vem a íer também o llluftnflrmo D.rr.Cnn-

ílovaÔ Moniz, Biípo Titular deReona, e Coadjutor do

Bifpado de Évora ,
quando delle era perpetuo Admimítra-

dor o Serenifllmo Cardeal Infante D. Aífonfo , Arcebifpo

de Lisboa ; o virtuofo Padre Meftre Fr. Diogo de Sande,

que nefta Província teve differentes empregos ; o erudito

Padre Fr. Balthafar Limpo , fegundo do nome ; o Dou-

tor Fr. Nuno Viegas, o Padre Meftre Fr. Gonfalo Fialho,

Rcii iofo, de
Provinciaes que foraõ defta mefma Província ;

e finalmen-

EtaScnome. te todos aquelles , cujas acções julgamos , que deviaó fer

repetidas nos annos 3 em que Chronologicamente havemos

de eferever os memoráveis fueceífos de feus governos.

D.Pr. Chrifto-

vaõ Moniz
Bifpo 1

'

»!i

CHRONI-
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2 o , Chronica dos Carmelitas

PnvXalD Nuno Alvares Pereira; aquelle inviftcHeroe,

ftinhcfde Santa Maria, e o ReverendoJorgeCar,dofo
ffir-

n,.« aue o inclyto Condeftavel na occafiao da batalha ,

"toada de ÀUarrota, a refpeito do terreno., onde os

douTlxercitos contrários fe alojãraÕ; votara a Vi^em Se-

nhora , de lhe edifiear na Cidade de Lisboa hum Conven-

ho em cuia loreia folie venerada dos Fie.s ,
ferv.da de Re-

WiofosT noe de Faria e Soufa , fegne o mefmo Fare-

Sfd endo: Que antes de lediíputar *^f*;«
Soldados illuftres, para merecerem o &vor^. e °

pacrocinio dos Santos ,
que eft.mavaog Acho|^s fi

«KXIS ÍofL embargo que

SST orno fET,e era inut,. o/alor defamparado

S fortuna felicitem, que na roda defta a poderoía mao

da ^Senhora lhe1.vr.ffe o. triunfo, em benéfico,

-^^r£Si^^ que o devoto

r TLvel fizera efte voto , naó em Al.ubarrota ,
n as

Sn

outn n 6 m „os formidável batalha que elle glorio,

(aLnte venceo em Valverde, nas v.finhanças da Cidade

j wTida e tal foy o triunfo, que entre muitos feefh-

íoí Somais dig^de memoria, porcaufa do grande pe-
mou peio mais

J> Portuguezas eftiveraÕ na occafiao

TS2SA oS procedo daquelle Religiofo ado

í Samo Condeftavel , quando no ma,s d.mcultofo lance

dÕ confltôo o acháraõ ajoelhado , orando entre huns pe-

/? AffirmaÕ pois, que entaÓ promettéra â Ra.nha dos
nedos. Atnrmao, pui» s h

. /i^n_„pntn . arcaó aue
Anjos , fundar em feu obfcquio efte Convento , acção ^que

<
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fe enair Pm T ;oU^„ i /^ o dUU
' H ue ,ne mandaiíc erigir em Lisboa hum Convento di faa n,-À~ r-

tona; Donde procedeo idealk£ San2SffiSSCa magnificência poflivel ás fim fnrr™ .

^unaeimel
.

c°m

^ IdefempeXda ob^.Se HuJLXde^inJpiraçao: e com a certeza Hp arí» MOa ^ j í~ da

oMe á Sobei,nafi^iasxssaí
Srí e

p

mpreg°U na eXtrUC^6 do nw° Edifício quena ioi ma e na matena o concluía capaz de poder no Mnn
% £r

n ,f

f

TdeS
'
ComPetir c°m os iLores

""

deftaVrov^a fe^ao
f

Tn^^
F
S°T CotrÍm; Fi,h° **"*

depois do «£e
e,^fc*'^f**..^

tem por certo, qae o motivo p Lipafdefta LÍ^r *

ra oextremofo a#eflo, que o devoto ConSft 1

7*° °"

profeíTára á Ma-y deDeos em !Z1 ?' fen, Pre

g-aças, ece^SSl^S **«
'

toda a vida recebera
: e que eftè í mplfdo C feoío ultimo, e o ma )S infigne entre os muitos oueTm Afftrentes povoações doReyno lhe coníi^ qu ?tuífeu tempo releremos, quando de outras heróis àcXde íua piedade fizermos particular memoria. QueToS

íofrida dos Leitores * £u«Ac' P ? ^6 fer,a menosuos Leitores a íaJta de luas noticias neftes efrr.V™ssstarssg do^^
que
Í

'três primei™ ™' Pt '
eftas>nioens

, julgamos, «o**. -

com o fundame^o n
&^Vai^ * devoção, quê

«" p'tad"*

A «IrinSg32 'ir' '
r

d 'gnÍdade da ™°"a -

- tonada comt^G>^™Z^^
Acha-»



» '*" f

A ultima íid-

mitida.

Pro«a I. tirada

da Eicrituta da

primeira, doa-

ção , a nume-

ro 815-

!

'

:...

:

;

:l |!

Trova ll.tivada

daElcriturada

íegunda doa-

ção a n. 9i$>

Prova ultima »

tirada da Car-

ta , qne \ay a

n-»i3-

Cor.clue-fe a

xioticia do m»
tivo da funda

çaõ.

286 Chronica dos Carmelitas

Achamos primeiramente naEfcrkura da doa^aõ que a elte

Convento fez dos bens patnmomaes ,
necellanos pa

SaSa6 de,
cultoDivino,£fâggSSSm

mercês, t bvnras ,que deDeos,eaaytrge

fua Mãy recebera fem^W|Xj „aô
'* ife mefma Senhora ; dos quaes bens elle dizja

,j

oemMAtilAi ae quem v* r

Convento
lèecimento, que determinara mandar faurbum Lo»

dedicado á mefma Senhora naf^J^'^ faEfcri.
67a O mefmo em próprios termos repete na

TlTaue reconhecendo elle as altashonras,e mercês ,
que de

)Z'Tda VtZm sonta MARIA fua Mãy recebera, que

propuura na ua vontade edificar o d
f *)f

e 'r°

aue efcieveo ao noflb Padve Doutor Fr. Afionfo de Alfa-

^ ! V alio Geral dos Carmelitas nefte Reyno ,
convidan-

do o a fne° c ao mais Religiofos affiftentes no mefmo

Convento de Moura i Vara virem viver nefte Convento de

UsZ »* mandar* edificar com de/KXf dos bens

tine* C dera: o que tudo executara em defiemperM das

lei efavlus ,
\ue do mefmo Senhor . de fua May

Snnúáma fem elle merecer, havia recebido.
S
ti Defte firmiífmo principio refulta o Colido fun-

damento que temos para eftabelecer , que os grandes be-

5 ficios% efpeciaes Lores ,
recebidos da fenye Virgem

MAR A, moverão o animo do v.rtuofo Condeftavel pa-

ra erie rdefde os aliceífes efte fagrado Arte&flo em pu-

blic d monftraçaó do feu rendido affeao. Epor.flomef-

nrò quTa eíU Sacratitíma Senhora o dedicava ,
tomou

WÒ a refoluçaÕ, de que os Carmelitas o houyelTem de

ocupai pôr gofarem a felicidade de ferem Filhos efpe-

SSSh glono
g
fa adopcaõ da Mãy de Deos. E pofto que
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naÓ declarou efta fua ultima vontade , Íena5 depois de naf-
íados muitos annos

, como cm leu lugar diremos ; veyoa
publicar neíle mefmo tempo

, que nunca tivera differente
reioiuçao : o que he muito de louvar nefte liberaliííimo Bem-
feitor

,
porque naõ faltarão emulos notoriamente empenha- m*. e.uio,

dos em nos deíviar efta fortuna. Porém como a fua im pie-
vcncidos '

dade era conhecida
, e o procedimento dos Carmelitas fov

tao exemplar
, como depois o mefmo Condeftavel abonou

nas íuas Doações
5 ficou a emulação defprezada , e triun-

fante a noíTa juftiça.

675 Tomada aquella refoluçao , taes forao os eíU-
mulos, que occorrerao para o Venerável Fundador fe em-
penhar no adiantamento da obra

, que fem divertir delia
o cuidado, muito antes de fua morte, chegou com a Igre-
ja

,
e com a mayor parte do Convento á fua ultima con-

clufaó. E porque a noíTa Provinda tanto deveo a fua vida
deita daremos agora a ler hum Epitome, pofto que fucein'
to, pelo que refpeita ás heroicidades

, que obrou no fe-
culo

, menos abbreviado pelas memoráveis acç6es do feu
eíhdoReligiofo: porque além de ferem todas competen- „,.
tesanoíTaHiíloria, hejufto, que por efte modo offereça- S™-
mos ao publico hum novo monumento de noíTa gratidão. £ doFund^

CAPITULOU.
Do invião Heróe D. Nuno Alvares Pereira , fegunâo Con-

de/lavei de Portugal^ Conde de Ourem , de Arrayolos
e de Barcellos , Fundador do Real Convento

do Carmo de Lisboa.

676 T\ Efte ínc
j7

to
X

aT efcrever^ muitos , Efcritores daHe graviiíimos Authores. Taes íaó , dos Vida do Goíl «

JL^ eftranhos hum Anonymo de muita efti-

deftm1 '

mação pela antiguidade, Francifco Rodrigues Lobo , Ro-
drigo Mendes Sylva , o Padre Fr. Domingos Teixeira

,António Rodrigues daCofta, Manoel de Faria eSoufa, oM, K. Padre D. António Caetano deSoufa, Clérigo Re-
guiar 3
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guiar , Deputado da Bulia da Santa Cruzada , Académico da

Academia Real, no Tomo V da Hiftoria Genealógica (la

Cafa Real Portugueza ,
pag. 93 , e feguintes ; Jorge Cardo-

fo Tomo III , Agiologio 12 de Mayo ; e depois de outros

o Académico Tofeph Soares da Sylva , no Tomo II das Me-

morias delRey D.JoaÕ I. Dos domefticos os Padres Meftres

Fr ToaÕ Bautifta Lezana , Fr. Diogo Coria Maldonado,

Fr! Simaõ Coelho j Fr. António de Efcobar , Fr Damel da

Virgem MARIA, Fr. Miguel de laFuente, Fr. Marcos

António Alegre de CaíTanate , Fr. Manoel Romão ;
e alem

de outros o Padre Prefentado Fr.Jorge Cotrim no feuCar-

melo Lufitano, manufcrito ; e em fim o Padre Fr. Jerony-

mo da Encarnação, Relig-iofo antiquiiTimo,que nefte Con-

vento de Lisboa foy muitos annosSubpnor, e deixou hum

Compendio ( também manufcrito ) de noticias particula-

res do mefmoCondeftavel. Efte Compendio, que he en-

sinai , nos foy participado pelo Muito Reverendo Padre

Meíti e D. Joíeph Barboia , Propoíito dos Clérigos Regu-

lares defta Cone , Académico da Academia Pveal oa Hiílo-

ria Portugueza , e Chronifta da SereniflimaCafa de Bargan-

ça: e he certo, que nos fez hum grande beneficio, pelas

memorias, que temos nelle encontrado. Deftes Eícritores,

pois, e de alguns papéis, que achámos no noíTo Archivo,

tirámos as noticias expreíTadas nefte Epitome : e pofto que

muitas andaõ vulgarizadas , algumas daremos a ler 5 que

ainda nao foraô impreílas.

Régia afcenâenáa , Progenitores pátria, nafámento,
"

e eâucaçaõ do V. D. Nuno Alvares Pereira.

677 T"\F.ixando aos Efcritores Genealógicos ade-

I J ducaçaó deita nobiliífima afcendencia def-

de o feu alto tronco, e fazendo fó menção dos Progenito-

res próximos daquelle famofo Varaô ; fabemos , que foy fi-

lho de D. Álvaro Goníalves Pereira , Prior do Crato ,
dig-

nidade grande em Portugal ,
que a efte Cavalhero, em ida-

de de 18 annos, pelos feus relevantes merecimentos roy

conce-
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concedida: neto de D. Gonfalo Pereira, e bifheto de ou-
tro D. Gonfalo Pereira, Conde Tranftamaras e dosReys
da Lombardia illuftre defcer.dente. Sua mây foy huma Se-
nhora chamada Eyria Gonfalves do Carvalhal, natural da
Cidade de Elvas , filha de Álvaro Gil do Carvalhal

, dos
Penhores Évora, Monte, deícendentes de EIRey D.Bermu-
do II de Leão. Em outros Efcritores achamos fer filha de Pe-
dro Gonlalves do Carvalhal , Alcaide mór da Villa de Al-
mada. Teve o emprego de Covilheira da Infante Dona
gritei, filha de EIRey D.Fernando, a qual depois^ foy
Jtamha deCaftella: e pofto que a occupaçao era das mais
honorificas do Paço

, a prudente Eyria Gonfalves a renun-
ciou

, para viver retirada, vagando aDeos em continuas pe-
nitencias ,^e Tantos exercícios de heróicas virtudes

, que a
conftituiraó em eíiado de perfeição , capaz de parecer Re-
hgiofa nofecuío.

_ 678 Pelo que refpeita á Pátria defte preclariffimo
Heroe, contendem as duas Cidades de Portalegre , e El-
vas

, querendo cada huma para íi a gloria de lhe haver ad-
miniftrado o primeiro berço. Porém o que parece mais cer-
ro he, que naícera na Quinta do Bom-Jardim , íltuada no
Lugar de Cernache

\ chamado por efta razão Cernachê do
Bom-Jardim junto á Villa da Certãa. O dia feliz do feu fau-
fto nafcimento foy o de 24 de Junho do anno-do Senhor
de 1360. EIRey D* Pedro o legitimou logo no primeiro
anno de fua idade : e até contar os treze teve na mefma
Quinta

a Jjoa educação, e doutrina, quefe podia efperar
de pay tao illuftre. Para receber os primeiros rudimentos
rtioftrou fempre génio tao hábil, que apenas foy encami-
nhado

, logo deu a conhecer affeclo ás virtudes : e pofto
que fem repugnância ás letras, fua particular inclinação era
para as armas.

679 Nefta idade de treze annos o trouxe feu pay á
M*te , e o ofifereceo a EIRey D. Fernando

, para que o
occupaíle nos empregos convenientes á fua peífoa. FicouD Nuno em Palácio: e por difpoíiçaÔ Régia foy entregue
a feu tio Martim Gonçalves do Carvalhal, para que eíle
cuidaíle do neceiTario, em beneficio de fua pontual aíMen-
cia. Ja então fe preconizava excejlente nas emprezas mili-

Oo tares3

Sua illuflrc

Mãy.

Covilheira he o

mefmo , que Cu-
bicularia. Alguns

querem, quefvjjl

o Ojficia de Ca-
mareira , outros

o (fijiingucm.

Noticia da Pa>J

cria.

Seu nafcimen-

Sua educação.'

Oferecido a
EiRcy.
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tares , e muito fe diftinguia , entre os que no eftado da

adolefcencia íe diípunhaÕ para os exercícios da guerra Por

Rtromcna».
fla «ufa EIRey depois da boa aceitação , que lhe tez aa

Sr,,fS peffoa , a eftimou com as particularidades, que requer»

a

'""'
arande expeaaçaÕ, em que o punhaÕ alguns ia oblerva-

dos , mas ainda mal percebidos aulpicios das glorias futu-

ras.

§• ir.

Primeira occupaçaó honorifica , que teve no Paço.

Seu dejpoforio , e dejcendemia.

68o \ Chando-fe o D. Prior do Crato em Santa-

±\ rem , onde refidia a Corte , mandou a D.Nu-

;;&*> Alvares Pereira, e Diogo Alvares Pereira ,
feus filhos ,

na companhia de outros Cavalleiros da Ordem , que efta-

va6 promptos a fervir na guerra contra Caftella , para que

foliem oblervar o Exercito inimigo, que em poucafinan-

cia marchava para o fitio de Lisboa. Executada a diligen-

cia , voltou D. Nuno juntamente com feu irmão ,
mottran-

do-fe taÕ prompto em obedecer , como exaflo na conta da

Campanha inimiga, que examinara E fem embargo de efta-

rem na mefa EIRey , e a Rainha Dona Leonor Telles ,
o

mandarão entrar , para que défle noncia do que lhe fora

encomendado. Adiantou-fe D. Nuno a refponder com vi-

vacidade natural , e dilTe : Que a gente era multa ,
porem

mal ordenada, e julgava, que fe poderia vencer com me-

nos Soldados , e melhor difaphna.

68 1 O defembaraço , com que fallou , foy de tal mo-

do credor do agrado da Rainha , que logo o nomeou feu

Efcudeiro , e pela fua mão o armou Cavalleiro com as Ar-

mas do Meftre de Aviz ,
que tendo a mefma idade lhe fer-

viraó em femelhante ado. Com efte honorifico emprego

aíuftio no Paço até contar dezafeis annos e meyo de idade.

EntaÕ cuidou feu pay em darlhe eftado, julgando,^quefo

o conjugal lhe competia. Participou-lhe a refoluçao , que

elle ouvio com prudência , e por modeft.a dilatou a repo-

fta O feu eofto era viver livre daquelle apertado vinculo:

mas porque encontrava a pertençaõ de feu pay ,
nelia con-

Repofla de D.

Nuno.

feito E(cu3eiro

da Rainha , e

armado Ca*
\alkiro.

,
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Seu caíamento
tffeituado.

Veyo depois que para lhe refiftir exhaurioos meyõs de fe
eícufar.

682 EIRey também em parte concorreo para fe con-
kguir o intento

} porque a Eípoía, que D. Álvaro Gonfal-
ves Pereira pertendeo dar a D. Nuno , fe declarou depen-
dente da faculdade Régia, a qual em attençaÔ ao mefmo
D. Nuno foy logo concedida. Effeituou-fe em fim o cafa-
mento com Dona Leonor de Alvim, defobrigada do primei-
ro matrimonio

, que contrahio com Vaíco Gonfalves Barro-
io, Fidalgo illuítre, já falecido: ainda que nunca ufou das
iaculdades deite Sacramento

3 ou por obiervancia de algu-
ma virtude particular , ou por defeito da natureza; feçre-
do, que a íntada Senhora occultou até as íegundas vodas

j ?,
0na Le0nor de AIvim

>
fiIha deJ°aò Pires de Alvim,

e de Dona Branca Pires Coelho
, que deduziaõ" feus Reaes Qualidade d*

princípios, nao menos, que dos antigos Albanos. Por to-
%ofa'

dos os feus afcendentes foy Senhora taó illuítre, que na-
da na qualidade defmerecia a D.Nuno, ainda quando am-
bos concornaÒ no parentefco de confanguinidade dentro do
quarto gráo : de forte

, que para os feus defpoforios foy
necellana difpenfa , que alcançou do Papa Gregório IX, a
qual depois confirmou o Papa Urbano VI, por hum Breve
que ainda fe guarda no noíTo Archivo.

683 Nos poucos annos, que D. Nuno Alvares Pe-
reira viveo.retirado com fua Efpoía na Quinta da PedraíFa,
em fcntre Douro

, e Minho , teve três filhos , dous que aca-
barão a vida no berço, e huma filha , que foy Dona Bri-
tes Pereira, CondeíTadeBarcelIos, que depois cafou com
o Senhor D. Affonfo filho do SereniíTimo Rey D.Joa6 da c«M„emc*Boa memoria : e podemos crer, que foy infpiraçaÔ mais aU
ta nao admittir o favor, que ElRey lhe fazia, ou politi-
co, ou agradecido, quando lhe dava feu filho herdeiro ô
Infante D. Duarte para Efpofo da mefm a Senhora Dona
frites herdeira de toda a grandeza de fua Caía. Agradeceò
U. Nuno Alvares Pereira, mas nao aceitou efíe Real oíFe-
recimento, como quem antevia j que nao era juíto, que
fe confundiíTe naquelle tempo a fua Cafa com a Coroa, quan-do ella diítmda, e feparada no Senhor D. Affonfo havia de
íer o inflrumento da reítauraçaô de Portugal em Outra idade.

°o * 684 Fak*.

m

Vii/

FílhtíS) qiíé íá*

ve.

^wui ywvnj vai

fou (ua filha,
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Sncceffaõ de

D. Nuno Alva

res.

684 Faleceo Dona Brites Pereira de hum parto dift

ficultofo ; como em feu lugar diremos ;
deixando íucceftao

ta6 fecunda, que delia defcendem nao ío os Seretótoos

Reys de Portugal , e a mais qualificada Nobreza defte Rey-

no • mas todos os Monarcas da Europa , fem haver nefta

pane do Mundo Soberano , ou Grande que participando

Lis, ou menos defta origem , naó poíTa glonarfe de fei

feliz producçaÓ de M excelfo tronco ; que em o ler da

2rande Cafa de Bragança tem o feu mayor credito.

68 < Defta authorifadiflima defcendencia tem eicri-

to muitos Hiftoriadores , e Genealógicos ;
porém nenhum

com tuia individuação, e intelligenciatao rata, como o Se-

cretario de EftadoJofeph de Faria na Genealogia da melma

Real Caía de Bragança , da qual fez hum avultado volu-

me de folio , que fem eftar acabado , conta nelle ate o tem-

po, em que a morte lhe tirou da mão a penna ,
três mil

duzentas fetenta e oito peftoas da primeira Grandeza. Pe-

lo que refpeita aos Príncipes , que fe encaminharão a Co-

roa Portugueza , e aos que por fucceflao hereditária com

ella fe va6 ornando , he precito repetirmos ,
que o Senhor

D. Fernando Duque de Bragança , e fiJhc.fegundo de Dona

Brites Pereira ,: foy neto do inclyto D Nuno Alvares Pe-

reira. SeguiraÕ-fe D. Fernando 11 feub.fneto; D.Tayme,

terceiro neto ; D. Theodofio I ,
quarto neto ; D. João I „

oninto neto ;
D.Theodofio II , Texto neto ;

os Senhores

Reys D. ToaÕlV, fetimo neto, D.Pedro II, oitavo neto;

em fim
J
Auguftiffimo Rey , e Senhor noffo D. João ^no-

no neto; que para gloria immortal dos feus vaftallos anual-

mente vive , e moftra fer das heróicas virtudes daquelle

Santo Avô o principal herdeiro. -
.

686 Onze annos gofou D. Nuno Alvares Pereira a

M.,» de dc fociedade de fua amada Efpofa, a qual no de 1387 chegou

Xví
,or ic

ao tetmoda vida, na Cidade do Porto. Foy feu cadáver

fepultado no Convento das Rehgioías Dom.n.cas de V ,11a-

Nova, ao qual fempre foccorreo com liberalidade de vir-

tuofa Bemfeitora ,
correfpondendo nefta occafiao a digni-

dade da pelToa a pompa do Funeral Efte foy o fegundo gol-

pe ,
que com refignaçaõ na vontade de Deos fentio D.Nu-

m, quando ainda no coração lhe durava a dor, quepou-

Reys cie Por-

tuga', que del-

le piQ.edeEB.
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co antes lhe caufára a morte do Prior do Crato feu pay ,

o qual na Amieira taõ adiantado em annos , eomo em me-
recimentos acabou a vida entre as lagrimas illunVes de no-
ve filhos , e nove filhas , que lhe afliítiraõ naquella occa-
íiaó. Entre elles teve o devido lugar D. Nuno, que reve-
renciando o corpo de feu pay, depois de lhe faltar a alma,
o acompanhou até fer levado para o jazigo , queomeímo
Prior do Crato prevenío para íí na Igreja da Flor de Rofa,
da qual fora Fundador, e Padroeiro. Mas ainda embaraça-
do com eftes íucceifos , que occorreraó muito depois , que
D.Nuno adquirio famofo nome nas campanhas, fempre
confervou inteira a liberdade, para fe empregar no ferviço
de Deos , do Rey , e da Pátria.

§. ih.

Primeiras acções de valor, e âe prudência.

687 Yl M companhia de feu irmão D. Pedro Aí-

Xjj vares Pereira , que no cargo de Prior do
Crato fuccedeo a feu pay D. Álvaro Gonfalves Pereira ,

obrou D. Nuno Alvares Pereira nas campanhas doAlem-te-

30 muitas , e admiráveis acções de valor. Vindo a Lisboa
poz em fugida os Caftelhanos, que no lugar de Santos o
Velho, defembarcavaõ: e vendo que outros da Armada os

foccorriaó , os efperou a todos , moftrando esforço mayor
do que dera a conhecer nas occafóes , em que o eítimáraõ

por grande. Deixado dos íeus na breve eícaramuça com
os inimigos , que eraó duzentos , e os Portuguezes cincoenta

e quatro , ficou acompanhado fó do feu animo y e fem mais
foccorro , que dos alentos próprios. Vencendo os perigos

da peleja entre tantos contendores
, que íó nelle achavaõ

oppofçaõ aos íeus golpes, de todos fe defendeo, e ainda
teve lugar de offender a muitos : até que faltando-lhe o ri^oío

cavallo, cahio por terra fem injuria da acçaó , que fem-
pre foy gloriofa; porque nao baftou o novo accidente pa-
ra diminuir a força do feu invencível braço , que o livrou
das armas contrarias, até que feus irmãos, e amigos lhe

acodiraó na oppreíTaò de ficar ou morto , ou prizioneiro.

688 Cor«

Morte do Vtloi
ao Craco.

Combate Com
os Caftelhanos

junco a Santos,

Accideme pe«

,.

Si

m
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688 Cortado o loro, por onde fe lhe prendera huma

perna , aífim que fe levantou livre do embaraço , lançou

mão a huma lança das que ficavaò por defpojo na campa-

nha, e ajudado dos mefmos, que antesohaviaÔ deíampa-

rado , deu com tanta violência íobre os inimigos , que def-

efperados da vitoria , deixando alguns mortos , outros fem

liberdade , os mais delles embarcados nas lanchas fugi-

rão para as náos. Achou-fe entaõ D. Nuno Alvares Perei-

ra fem mais perda, que a de nove cavallos, e alguns Sol-

dados feridos -, mas de tal forte vitoriofo , que naõ haven-

do a emprefa cuftado huma fó vida , parece que também

a morte o temeo a elle , e em feu oblequio lhe refpeitou

os companheiros.

689 Defafiou corpo a corpo a D.João de Ancores,

filho do Meftre de Santiago D. Fernando de Ancores, por

faber, que era hum dos militares mais esforçados, e va-

lerolos do Exercito inimigo : que pois para o accometer

eraó as noífas forças com muita deíproporçaó diminutas ,

pertendeo lupprir efta falta com as fobras do íeu brio: e

fem embargo de ficar o íeu intento frufirado, mereceo pe-

lo que deíejou, naò inferior applaufo , ao que lhe feria de-

pois devido pela vitoria, que eíperava confeguir.

690 De vinte e três annos obrou aquella memorá-

vel acção de lançar por terra a mefa, que na prefençadas

PeíTbas Reaes fe preparou para elle , e outros Cavalheros.

Aííim o fez, porque eftes antecipadamente occuparaõ os

lugares
,
que de juítiça a elle , e a íeu irmão D. Fernan-

do Pereira competiaõ: e pofto que arefoluçao pareceo de-

mallada , foy taò defculpavel pelo fundamento, que os Prirr-

cipes a diííimularaõ , e delia naõ pedirão fatisfaçaõ os vaf-

fallos.

691 Com á efpada na mão fe defendeo da violên-

cia, que o Corregedor da Corte Gil Annes lhe fazia, de

lhe querer tirar por ordem da Rainha Dona Leonor Tel-

les humas caías, que a mefma Rainha lhe dera para fua

accommodaçao , quando por morte delRey D. Fernando o
chamou para lhe aííiítir ás Exéquias. E fem embargo, que

o Corregedor poz na prefença da Rainha a refiftencia ha-

vida por indecorofa ao feu mandado , infiílindo em que

devia
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devia fer caíligado como atrevimento , o que fó era brio;
a occafiaó , e o tempo impedirão a demonftraçaó

, que fe
efperava da Rainha

, que defde entaõ ficou de D. Nnno
Alvares defgoílada , e para íempre offendida.

692 Na morte do CondeJoaÓ Fernandes Andeiro,
apenas cooperou D. Nuno Alvares Pereira com o confe-
Jho. Antes de executado o fado fe retirou para Santarém,
onde fabendo da eleição do Meílre de A viz, pertendeo, mas
naõ confeguio reduzir feus irmãos, para com elle fe em-
pregarem no feu ferviço. Neíla occaíiao dentro dameíma
Villa lhe aconteceo aqueile nunca efquecido cafocomhum
Efpadeíro, o qual depois acabou ávida em Lisboa, efeu
corpo jaz fepultado nefte Real Convento do Carmo. Cha-
mava-fe JoaÕ de Guimarães, e era homem de conhecida
virtude. Pertendendo , pois, D.Nuno pagarlhe o concer-
to de huma efpada , nunca o pôde obrigar a que aceita/Te
o feu jufto preço , refpondendolhe : Senhor, não quero por
ora paga do meu trabalho: deixay-a para quando por aqui
tornares feito Conde de Ourem. Afíim veyo a fucceder , me-
recendo então da liberalidade do Conde a gratificação

, que
devia , menos á obra

, que ao vaticinio.

693 A Rainha
, que já a D. Nuno tratava com def-

agrado, fabendo que palfava a Lisboa para feguir a parcia-
lidade do Meílre, intentou prendelo no caminho : e ainda
que de Alenquer , onde refidia , mandou Miniítros arma-
dos para eíTa execução, naó confeguio o effeituãrfe. Che-
gado D. Nuno á Corte , depois de fer bem recebido do
Meílre , veyo de Portalegre fua mãy a diíTuadillo de o fer-
vir : mas ficou tao convencida das razoes do filho , que fe

conftituio medianeira da fua mefma refoluçao. E para final

do beneplácito
, que lhe dava

, prometteo ajudar o noífo
partido com a peíloa de feu filho D. Fernando Pereira, que
ao irmão imitava no esforço, correfpondia na amifade.
; 694 O Meílre , que naõ defconhecia o talento de
D. Nuno

, lhe premiou a capacidade, fazendo-o do feu Con-
felho. Logo vio bem provado o acerto deíia eleição, quan-
do fe duvidou, que elle fe pudeíTe confervar nefte Reyno
tao diftituído de forças. Muitos o perfuadiraõ , que fe re-
nraífe a Inglaterra, donde traria foccorro baftante á fe op-

por

O que obrou
depois da elei-

ção do Meílre.

Cafo notável
com hum E(;
padeiro.

ii

Livrou-íe de
ler prtzo.

Sua mãy o quer
difiuadir.

Feiro Confe-

lheiro do Me«
ílre.
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por ao formidável poder de Caftella. Porém D. Nuno foy

de contrario parecer, fundando-o em razoes tao diícretas,

e perfuaílvas , que o Meftre o feguio. Dalli em diante íem-

pre abraçava por melhores os feus confelhos, e naõ fó os

recebia como úteis, mas logo os gratificava como meri-

tórios.

695 Daqui procedeo introduzirfe nos ânimos dos

próprios amigos, e também dos parentes de D.Nuno, huma

taõ poderofa inveja, que contra as leys da fidelidade fe aju-

ftárao para em todas as occaíiôes lhe contradizerem o voto.

Nefía junta forao os primeiros Rny Pereira , feu tio, Álva-

ro Vaíques, e o DoutorJoaõ das Regras ;
pofto que a malí-

cia naõ fe occultou de forte , que deixaíTe de fer conheci-

da , e logo publicada : porque occorrendo neceífidade de

confelho , votou D. Nuno accommodando-fe com a iuftiça,

teve com ciies, e os outros por íatisrazerem a lua cega paixão ledeiviarao

do que ao Meftre pareceo racionavel. Correípondeo D.Nu-
no Alvares Pereira a efte exceíTo com hum rifo modefto ,

mas baftantemente perfuafivo da reprehenfaõ : e o Meftre

percebendo-lhes a intenção , e advertindo-lhes o erro, fem

outro caftigo os deixou emendados para nunca mais fe op-

porem á verdade de quem tanto a eftimava ,
que fempre

a proferia.

696 A D. Nuno Alvares Pereira deveo o Meftre a

entrega , que fe lhe fez do Caftello de Lisboa , para ficar ab-

foluto Senhor defta Cidade. A elle também deveo a indu-

ftria de fua difficultofiííima acclamaçao. Com menos de cin-

coenta cavallos, em occaíiao, que marchava de Cintra pa-

ra Lisboa , fez alto a efperar os Caftelhanos
, que excediaõ

o numero de mil. Em veneração do Meftre, refpondeo

diferetamente a D. Pedro Nunes de Lara , Conde de Ma-
yorga , quando propoz hum publico defafio , ao qual com
facilidade fuppriria o feu valor, fe naó julgaífe

, que ficava

mais gloriofo pela efficacia das vozes ,
que pelo defempe-

nho das armas.

O Caftello de

Lisboa entre

gue.

Reporta (ua<

§. IV. Nomea-
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Nomeado Governador das Armas da Província do Alem*
tejo, elege companheiros, e ordena huma particu-

lar bandeira para levar á guerra.

697 "\JT Andarão os moradores do Alem-tejo pe- KoíHlidades
no Alem-tejo,,

Conftítuído

General.

_. dir ao Meftre, Capitão a quem feguir,
para militarem debaixo do feu mando, afim deexpulíarem
daquella Província o inimigo, que conduzido pelo Almiran-
te r^ernao Sanches de ToVar talava os feus campos, e naÕ
perdia occafiaò de fazer as poífiveis hoítilidades. A mayor
neita occaíiaô era, a que executava nos contorces de Por-
talegre

, onde fe difpunhao a vir combatendo as outras
Praças

: e como a ruina eílava imminente , e já os amea-
çava

, pertendiaó General a quem obedecer
, para os diri-

gir na melhor forma de tomarem fatisfaçaÓ , e vingança de
taoprejudiciaesiDfuItos. OMeílre, que em matéria taó im-
portante defejava obrar com acerto , regeitados outros Ca-
bos beneméritos, que fe lhe propuzeraÓ, fez para eíTe em-
prego eleição de D. Nuno Alvares Pereira, por entender
que^nelle concon ,a6 os predicamentos de valor Para as oc'
calioes

, e de prudência para as felicitar opportunas
698 O DoutorJoa6 das Regras, como já preoceuna-

do da antiga dilphcencia, que nao podia encobrir, valen-
do-Je dos pretextos

, que o deíagrado em femelhantes cafos
coítuma adminiítrar, fe oppoz á eleição, dizendo- Que o
defempenho da caufa naõ fe devia fiar de taõ poucos alinos, °^aô -
e iguaes experiências

, nece(fitando-fe para efle cargo , de hum S£?"
& "

homem naõ fó proveão na idade, mas pratico namilkia e
que além diflo tinha D. Nuno Alvares feus irmãos no Exer-
cito Caflelhano, e poderia jer de prejuízo ao noífo, vover-
nallo quem precifawente havia de pelejar contra o /eu firo*pnojangue Mas ainda, que a fua eloquência foy tao fe-

MpA a f r°
da Pondera 9a° ficou infrutífero; porque o

Ta a
¥1OU f

S contrari^^es, e feguio a razão. Fun-

^onrola Patente de Governador das Armas da Província do
d" HR*-

Alem-tejo, nao ío com fuperioridade aos outros Cabos, mas

*P com

1

ven«
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com abfolutò poder para cafligar culpados , e premiar bene-

méritos • de forte , que Tem dependência de outro arbítrio ,

comelles repartiffe os bens confifeados. Tudo foy apoyada

com Canas Circulares, que o Melhe mandou eferever ,

cara eme todos ao feu Governador nas reforces do em-™ offerecelTem aquella exafía obediência ,
que reque-

ria °a grandeza da pelfoa unida com a autbondade do car-

S°'
600 Com faculdade do Meftre efcoiheo D. Nuno Al-

vares Pereira para feus Companheiros quarenta Soldados

de notória diftinçaó , ou pela qualidade do Tangue , ou pela

nobreza , que lhes. adquirío o valor ; os quaes voluntariamen-

te o quizeraô íeguir, e com elle correr fortuna igual nas

emorezas. Com eftes, e com duzentos Soldados mais, que

HeengrollavaÕ a comitiva, partio para o Alem-tejo de-

baixo de huma bandeira, que elle, por mooo efpecia! e

nunca ufadò ideou para fegurar os tnunfos. E como
,
ie nos

finâes, q.enellaeiprelTava, de fua admirável Chnflanda-

dê h uvelfe acertado com o melhor defenlivo dos perigos,

e também da morte • tantas vezes era a bandeira v.fta, quan-

tas alfombrava aos inimigos, deixando-os tíbios para os com-

bates, inhabilitados para as vitorias.
.

700 Levava na bandeira primorofamente pintada em

r •, camno branco huma Cruz vermelha , que dividia toda a ban-

WtfE! deTem q„«ro partes. Na fuperior ao braço direito eftava

Wto-
J o melo modo

P
pintada a Imagem de Chnfto crucificado

Stre as de fua Míty Santiffima, e do Euangehfta S joao :

na que lhe correfpondia fobre o braço eíquerdo,* Imagem

da mefma Virgem MARIA com o Menino TESU nos bra-

ços Nas partes inferiores eftavaÓ de hum lado a Imagem de

S Torpe , e ao outro a de Santiago o Mayor ,
ambos ajoe-

lhados", e com as mãos erguidas como orando a Deos ,
e

âVireemSenhora pelo bom fueceflo da campanha. Nos qua-

tro cantos fe viaÒ quatro efeudos com as Armas da fua Fa-

mília , com a diviía da Cruz femelhante a da bandeira, fo

com differença nas cores
,
por que as Cruzes das Armas erao

brancas em campo vermelho.
fln ,m<,_

7ot Efta mefma figura da bandeira fe ve aflualmen-

&X& te efeulpida na face exterior do precofo Maufoleo de ala-

m bandeira.
£ DaitrOs
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baftro , onde as venerandas Reliquias do mefmo virtuofif-

íimo
,
(e já pela devoção dos Fieis acclamado Santo) D.Nu-

no Alvares Pereira íe depoíítaraó. Todas aquellas Sagradas
Imagens alli fe reprefentaõ de relevo, e também fe diftin-

guem as cores, aílím das Cruzes, como do campo em que
alemão. Mas como defta memorável Urna a feu tempo ha-

vemos de fallar com particularidade , baila darmos agora
efta noticia íiiccinta, pela qual fe moftra, fer a devoção do
gloriolo Ccndefíavel taò firme a refpeito dos feu s Celeftiaes

Advogados , que até depois da morte perfevéra na dureza
de taõ folida matéria: de forte, que por efte modo vem feu

Santo Cadáver a defcançar de baixo da mefma fombra , on-
de fe animou para tantos triunfos, quantos alcançou na vida.

CAPITULO III.

Das heroicidades , que obrou na campanha , e fora delia s

em de/empenho de feus empregos.

702 C Orrefpondia ao affedo do Meftre o ar- Declaração.

dente zelo, com que D. Nuno Alvares

Pereira o fervia ; moftrando em todas

as acções militares , e politicas, que era Miniftro de confi-

dencia , amante da Pátria, defprefador de intereífes , pio,

e prudente : o que tudo fe prova com os progreííos feguin-

tes , que em benefício dos Leitores , os relataremos diftin-

•ctos.

§. 1.

Parte para o JJem-tejo , e depois de varias acções gloriofas,

vence a batalha do Jítio chamado dos Atoleiros,

,

:

*

7°3 A Chava-fe EIRey de_Caftella na Villa de

Santarém
,
quando D. Nuno Alvares Pe-

reira partio para o Alem-tejo. Defembarcou em Almada , e
fez jornada até Coina, onde o Meftre em huma galé ofoy Honra parti-

vititar, e comeo com elle á mefaj fazendo-lhe efta honra
l

&?Z$x%
fem detrimento do cara&er: porque além do merecimento,

Pp 2 havia
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havia amiíade baftame a fupprir a igualdade, que faltava pa-

ra proporcionar os dous extremos , de Senhor, e de vaflal-

lo. Defpediraõ-fe o Meítre para Lisboa , D. Nuno Alvares

Pereira para Setúbal , Villa principal do Reyno ; a qual in-

íiílindo na indifferença á cerca do partido , que devia feguir,

repugnou receber o noffo General : donde procedeo alojaríe

com todo o íeu campo fora da mefrna Villa 5 onde nao per-

deo occafiao de fe exercitar nas fadigas Marciaes , a fim de

experimentar os efpiritos de feus Soldados antes de encon-

trar os inimigos , que demandava com o gofto de pertender,

e nao íó de efperar as occaíioes de vitoria.

704 Figurou ,
que ElRey de Caftella com a noticia

de fua marcha , tivera meyos de lhe impedir o palTo : e com

induítria bem prevenida fez
,

que huns exploradores feus

confidentes vieíTem a certas horas da noite clamando , que

íe apercebeífem contra o inimigo; porque virão muitos fo-

gos , que repreientavaõ íerem eípalhados no feu Arrayal.

Ouvida a noticia, fem haver no campo quem a defprezaíTe,

montou a Cavallo D.Nuno Alvares Pereira, e feguidodos

feus, caminhou perto dehuma légoa: até que feita a ob-

fervaedô precifa para conhecer a firmeza da fua campanha ,

retrocedeo, dizendo; Que fem duvida feriaõ Almocreves ,

que coflumavaõ paffar por aquelle filio.

705 Naõ obftante havelo o Meftre nomeado indepen-

dente , fez eleição de alguns fogeitos capazes de conferir

com elles as matérias mais importantes da milícia, julgan-

do que fempre com o confelho obraria mais acertado. Ap-

provada efta eleição , criou logo Officiaes da fua Cafa , e

do Exercito, preferindo Diogo Gil , feu Efcudeiro, na hon-

ra de Alferes para fe encarregar da bandeira , que aceitou

com o empenho de a reftituir bem defendida , e gloriofa.

Attento D. NunoÃlvares Pereira nao menos ao ferviçode

Deos que ao do Príncipe , também nomeou Capellao , e Pre-

dador para oficiarem os exercícios neceiTarios na fua Capei-

fa, onde quotidianamente afíiftia ao Santo Sacrifício daMif-

fa, ouvindo muitas, e multiplicando as orações , nas quaes

era taõ fervorofo, como devoto.

706 Por eílas caufas todos os íeus inferiores ficáraõ

tao fatisfeitos , e fe lhe conftituirao tao devedores, que a

defpeito
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defpeito da emulação em obfequio devido aos feus relevan-

tes merecimentos, desde aquelle tempo lhe chamarão Senhor: Chamado st.

titulo de taõ refpeitada graduação , e taò exprefíivo da gran-

deza, que era próprio dos Reys, e fó permittido aos Con-
des.

707 Paííando a Montemor o novo , em hum dia , que que obrou

neftaVilla fe dilatou, adquirio os ânimos dos principaes da cmMontemor.

terra para feguirem voluntários o partido do Mefíre. Daqui
foy para a Cidade de Évora , onde alíentou a Praça de Ar-

mas , e recebeo mais cincoenta cavallos, que accreícerao aos

duzentos do leu campo; e também recebeo alguns Infantes,

com os quaes completou o computo de mil , entrando os

Befleiros. Com eftes partio para Extremoz , e fe alojou no
arrabalde , onde lhe chegarão os foccorros das Cidades de
Elvas, e de Beja : e ainda que para a occaMao diminutos, Numerodoftâ

ir» »1 a •10111 campo*

baltantes a lhe engroíiar o numero dos ooldados , que en-

tão já fe contavao trezentos de cavallo , cem Béíteiros, e

mais de mil Infantes.

708 Teve noticia , que o Exercito Caílelhano aug-

rnentado com muitos Portuguezes , e regido pelo Almiran-

te Fernão Sanches deTovar, a quem feguiaó peíToas da pri-

meira qualidade , eftava no Crato, Villa da fua obediência,

donde fe difpunha a ir cercar Fronteira. Sem embargo da
defigualdade dos combatentes, determinou D. Nuno Alva-

res Pereira buícar opportunidade de accometer ao inimigo

taõ fuperior nas forças , que além da multidão de Infantes,

fó de cavallos efcolhidos contava mil. A mefma deíigual-

djj 1 n ' 1 J -'-'•li n Determina baf»
ade do poder o eítimulava a emprender acção tao ílluítre, caiios.

que os Companheiros avaliarão por precipitada, e quafí im-*

pofíivel de concluir fem evidente perigo das vidas , e da
honra.

709 Porém as prefuafoens de D. Nuno Alvares Pe-
reira fizeraô nos ânimos dos froxos tal impreílao , que to- Marcha Parâdr«i'iir r *> r • • • i

Fronteira.
os com taci! idade ie esforçarão para o leguirem intrépidos.

Pondo em ordem o feu pequeno Exercito , marchou para

Fronteira, que dalli diftava quatro légoas ; por entender,
qne naquelle fuio acharia os Caftelhanos : os quaes fabendo
a refoluçaõ do noíTo General , voltarão a encontrarfe com
elle. Mandarão diante Ruy Gonfalves

,
que actualmente

Os Tnímígõi

rjoCrjtõ»
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era criado de Pedro Alvares, irmão de D.Nuno Alvares Pe-

reira , para lhe ponderara temeridade, que emprendia, e

o perigo a que fe expunha ; concluindo com a íupplica,que

íeu irmão lhe fazia, para que tomaíle o acordo de fe voltar

ao leu partido. Refpondeo com defafogo de animo, e fem

defagrado ao menfageiro : Que Jentia , que elle lhe quizejje

dar hum confeito, de que muito neceffttava , pois era certo ,

que brevemente fe havia de arrepender do que tmha tomado:

e que elle em peffoa lhe iria logo dar efta mefma repofta , e

nos mais , que em fua companhia fe acbavao.

710 Voltaudo Ruy Gonfalves a todo o galope doca-

vallo com efta repofta , differente da que feefperava, logo

os Caílelhanos começarão a prepararie para a batalha, que

reconheciaõ inexcufavel. Avifinbando-fe ambos os Exerci-.

tos, o noíío fez alto em hum fi tio chamado dos Atoleiros ,

onde D.Nuno Alvares Pereira depois de exhortar os íeus Sol-

dados com palavras mais de pay
,
que de General ^execu-

tou huma acção de piedade , dignilíma de louvor. Deicera-

do da mula, em que andava, lepoz na frente do Exercito:

e ajoelhando diante das Sagradas Imagens da fua bandeira,

fez com as mãos levantadas huma breve oração , fem ha-

ver Soldado algum, que compungido de tal devoção, dej-

xaíTede lhe feguir o exemplo. Concluída, pois , a oração,

beijou a terra , e fe levantou para fe armar com o capacete,

e receber a lança , que lhe offerecia o pagem. Tendo-a na

mão, fallou aos feus, dizendo: Amigos, aqui efíou no lu-

gar , que me toca , e que vos diffe : nao duvideis , que cum~

pra o mais que vos prometti; que eu também naõ duvido*

que hajais de obrar como me fegttrafies , e que me ajudeis a

ganhar efta vitoria , como efpero em Deos.

711 AcometeraÕ-fe os Exércitos com impetuofa vio-

lência , clamando em altas vozes , e dizendo os inimigos :

Cafie/la, e Santiago; os noííos Portugal,,e S. Jorge. No pri-

meiro encontro logo dos contrários cahiraõ mortos quaren-

ta homens , e até o fim da briga mais fetenta , fem haver até

alli dos noíTos , nem morto , "nem ferido. Desbaratados , e

finalmente tímidos os Caítelhanos , vierao a ceder da oppo-

fiçaõ, fugindo todos fem ordem, huns para o Crato, ou-

tros para Monforte, além dos que voltarão a refugiarfe nas

Praças
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Praças mais diflantes, que eraõ da fua obediência. Neíla
batalha perderão a vida alguns Fidalgos , e Freires de gran- Fidalgos, qu8

de nome , como foi aó , o Meílre de Alcântara , o Clavei-
morrcraã *

ro da Ordem Fr. Gonfalo d v Eça, Commendador de Ferrei-

ra, Fr. João de LerindeBelvar, e outros, que andaõ eferi-

tos em dirTerentes Catálogos.

712 O noílb Exercito fegnio ao inimigo mais dehu-
ma légoa , onde depois de acclamada a vitoria , deraó os in-

tereílados as devidas graças a Deos pela felicidade. Também A cÇaõ degra-

com o General muito fe congratularão aquelles, que exci-
ças "

tados do feu aclivo efpirico le animarão a emprender acção

taó illuílre , que agora as honrava com ventagens na fama.

Foy eíle gloriofo triunfo alcançado em huma Quarta feira

de Trevas , que cahio em Abril do anno de 1384. A noti-

cia delle fcy taó infauíla para o Rey de Caílella , como fe-

liz para o Meílre , que a recebeo com demonítrações publi-

cas } de que tudo devia , primeiro a Deos, e depois ao va-

lor de D. Nuno Alvares Pereira.

'i

§. 11.

Vence dificuldades , recufa intereffes , e põem em fugida
a âous Capitaens feus contrários.

713 "fCTO dia feguinte foy fobre Monforte ; mas yay fobre mõ

jj^l conhecendo, que feu preíldio era grande,
fortc"

e que lhe faltavaó inílrumentos para a expugnaçaó do Ca-
ílello, que era fortiírlmo, naó quiz perder tempo fem uti-

lidade: de forte ,
que feguindo areíoluçao, que lhe diéta^

Va a prudência, defiífio do intento, que antes tivera de o

combater. Na feda feira foy a pé , e defcalço de romaria,

com todos os feus criados a NofTa Senhora do AíTumar , que Romaria a n.

lhe ficava em diffancia de huma légoa, a gratificar a Deos, e Senhor8,

á mefma Virgem Senhora o prefente beneficio. E depois de-

ita devoça6 feita na prefença de huma milagrofa Imagem da
May de Deos

, que fe venerava neíla Igreja , paífou a ex-
ercitar hum acto de humildade , ajudado dos Companhei-
ros neíla virtude, da qual muito fe prefava. Com as pró-

prias mãos foy o primeiro
,
que começou a varrer a Igreja, Varreo a Cn

ealim- ^i»--
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e alimpalla das immundicias , com que os Caftelhanos a pro-

fanarão, fazendo-a cavalhariça : barbaridade, qlie muito def-

abonou a gloriofa denominação, que gofaô deCathohcos.

714 t Daqui partio para Arronches , onde queimou as

portas do Caftello prefidiado de Caftelhanos, e nelle. pri-

fionou a guarnição com a utilidade de alguns defpojos im-

portantes. Mandou dalli a Martim ArTonfo de Aramenha to-

mar entrega da Villa de Alegrete , que nas fuás mãos fe ren-

deo a obediência do Meftre. E depois de concluídas outras

diligencias, foy celebrar a Pafcoa na Villa de Arronches ,
don-

de veyo por Eftremoz , e por Évora , a deícanfar das^paífadas

fadigas na Villa de Montemor o Novo com permiílaõ do Me-

fírei o qual cuidadofamente fe prevenia para o fitio , que

eíperava íobre Lisboa 3 mais formidável pela fama ,
que pe-

lo erfeito.

715 Por eíía caufa lhe mandou o Meftre , que com z

poflível brevidade fofte á Cidade do Porto para vir nas ga-

les da noffa Armada
,
que lhe tardavaô. Obedeceo D. Nu-

no Alvares Pereira , mas fem confeguir o intento ;
porque

chegou a Coimbra em occaftaõ ,
que já as galés haviao fa-

hido de Buarcos , onde por inclemências do tempo eftiveraõ

furtas, e demoradas. Ka mefma Cidade de Coimbra fe livrou

de huma traição* com que íe deliberou a prendello a CondeíTa

de Éêa, mulher de D.Henrique Manoel deVilhena, que tinha

o Caftello de Cintra por ElRey de Caftella, aquém a Con-

deíTa pertendis fazer ferviços com o favor dos parentes, e au-

xilio de peftoas obrigadas, que juntamente com os feus cria-

dos ajuftavaó hum grande numero. Porém revelado o deftg-

nio, e querendo os fubordinados de D. Nt.no Alvares Pe-

reira caftigar efta traição, elle o impedio (depois de evitar

a ruína ) fatisfazendo-fe mais com a poífibilidade do defag-

gravo , que com a execução da vingança.

716 Paliando aThomar, foy notória a neceííidade,

que teve de dinheiro : e valendo-fe da occafiao Gonfalo Vaf-

ques de Azevedo , o mandou tentar por hum Judêo de gran-

de nome, e muita riqueza nefte Reyno,em quem totalmente

confiava a Rainha Dona Leor.or Telles ;
ofíerecendo-lhe co-

mo em attençaõ aElRey de Caftella , mil dobras, e mais

fe fofte fervido: ao qual D. Muno Alvares Pereira, fem
ignorar
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rar a diííimulaçaó , refpondeo com prudência : Que lhe agra-
decia muito a attençaõ , mas que por ora ainda fe podia, re

mediar, fem vakrfe delle. Por efte modo deu o ultimo deA
engano aojudeo , que ficou taó admirado, como confufos

os Authores do eítratagema.

717 De Thomar paíTou para o Alem-tejo, onde fez

huma grande preza aos Caílelhanos , que do Crato , e de
Caftello de Vide a conduziaó. E ainda, que a fua guarda
conftava de oitenta cavallos , e cem Infantes , fora os Be- „ ,

.

n • ai 1 i n s-
lJreza feita aos

iteiros, e Almocreves armados; nada baítou a refiítiraos Caft'tòanoS.

golpes dos Portuguezes , que a todos desbaratarão , fican-

do delles entre mortos, e prizioneiros oitenta e féis. Na
Cidade de Évora recolheo D.Nuno Alvares Pereira todas as

beftas de carga, em que vinha baílante dinheiro, peças de
ouro, e prata, e alfayas de muito preço: o que tudo re-

partio pelos feus Soldados , deixando fó para íi a utilidade

da gloria adquirida no defprezo da ambição.

718 Por meyo de huma difcreta induftria recuperou
o Caftello deMonfaraz, que Gonfalo Rodrigues de Souía, cSS

a hui4

íeu Alcaide mor, guarnecia, tendo arvorado nelle bandeira
por ElRey de Cafíella. Tudo executou D.Nuno Alvares Pe-
reira , naó dando moleília alguma á mulher , e filhos do meí-
mo Alcaide mór , aos quaes libertou , fem outra interven-

ção, que da fua natural, e fempre experimentada benigni-

dade.

719 Chegarão a Badajoz dous esforçados Capitaens

Caílelhanos , hum chamado João Rodrigues de Caílanheda SSJcfJj^J,

com trezentas lanças, outro Garcia Fernandes com femelhan- inimis0i --

te poder , ambos com intento , ou de reduzirem D. Nuno
Alvares Pereira ao feu partido, ou de lhe caftigarem como
pertinácia, o que era na realidade zelo da Pátria. Elle os e£.

perou em Elvas , onde lhe communicáraó feus deíignios por
hum Trombeta ; o qual Ievando-lhes repoíla contraria á fua

expeclaçao, lhes intimou: Que no dia jeguinte úsiria efpe-

rarparaos receber como bofpeâes. Defprefárao os Capitaens
a reporta como falfa, ou como indifcreta : porém no dia

determinado appareceo D. Nuno Alvares Pereira junto ao
Guadiana com quatrocentas lanças, e alguns Befteiros, pro-
vando o feu brio com o defempenho da palavra.

Qq 720 Os

i-i

'

1
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-20 Os Capitaens fabiraÕ a impedirlhe a paíTagem do

rio í trazendo quinhentos homens de armas , e trezentos gi-

netes com muita Infantaria ,
que fe lhes aggregou em liada-

ioz Porém D. Nuno Alvares Pereira ,
vencida a oppoiíçao

deu fobre elles com força taÕ irreparável, que lhe cederão

Te.croíosfa. o campo, e precipitadamente fe refugiarão dentro da Cida-

de fechando fobre fi as portas , ainda que fempre com per-

da de Soldados ,
porque foraÒ muitos feridos ,

e ficarão vin-

te prizioneiros. E vendo ,
que depois de os efperar fora das

nonas largo tempo , elles por temor nao fahiao ao deiafio ,

voltou vidorioío, trazendo o feu Exercito em boa ordem

para Elvas, onde celebrou huma feftiva acção de graças,

que a Deos , e a Virgem Santiftima fua Mãy deu pelo bene-

ficio de tantos , e taõ repetidos triunfos.

§. IH-

Intimida o General, queobufcava para vingar a paixão de

EIRey. Vence, e Jaquêa a Villa de Almada. Paffa in-

trépido por entre os inimigos: e toma com indu-

firia a Villa , e Caftello de Portel.

721

Pedro Sarmen-

to contra Dom
Nuno Alvares.

<A6 indignado ficou EIRey de Caftell a con-

tra D. Nuno Alvares Pereira ,
que propoz

em feu animo tomar delle vingança; querendo por efle ca-

minho remover o obftaculo de mas operaçoens , como le

foííe poífivel emendar defta maneira as defordens, e infe-

licidades pafTadas. Mandou a Pedro Sarmento (Cabo de gran-

des experiências , e conhecido valor) que com a gente ei-

colhida do Exercito , cuidaíTe em effeituar eíle defignio.

Vevo o esforçado Capitão com a comitiva de muitos Ca-

valheros de diftinçao ,
que fe achavaó no Crato , e com hum

formidável numero de Soldados, que unidos em hum corpo,

conftava de duas mil e quinhentas lanças ,
feiscentos gine-

tes, e muitos mais Infantes, e Béfteiros. D. Nuno Alvares

Pereira apenas pôde ajuntar quinhentas e trinta lanças , e

cinco mil Infantes, em que entravaÔ também os Béfteiros:

e com inferior poder fahio intrépido a bufcar o inimigo, que

checou a Arrayolos , Villa , que lhe entregou Gonfalo Men-
& J

des
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âes de Oliveira parente da Rainha 3 e parcial de Caítella.

722 Pedro Sarmento pelejando mais valeroíamente
com as vozes , cjue com as armas , efcreveo huma Cana def-
cortez a D.Nuno Alvares Pereira : e por modo de injuria lhe Eípada ,

offerecia huma efpada , com que o deíafíava. Mas elle fem ĉ{̂ ãíl

dar demonftraçao de íencimento, depois de hofpedar ao men-
fageiro com os carinhoíos agaíalhos, que lhe fora6 poííiveis,

refpondeo ; Que ficava prcmpto para entrar no campo a Repoíta Padfi

todas as horas
, que o procuraffe mlle, na forma que o avu

fava /eu amigo Pedro Sarmento. Com efía tranquilidade de
animo ficou ate faber, que o inimigo marchava a bufcaíJo.
Aílim qne teve a noticia deita operação , por evitar demo-
ras , até de comer fe abíteve ; contentando-fe com hum pou-
co de paõ, e huma limitada porção de vinho, que recebeo
da mão de hum des feus Soldados , os quaes por feguirem
ao feu General , deíejofo de encontrar aos CaíleJhanos , hiaò
comendo , e caminhando.

723 Aviflando-fe os dous Exércitos , ainda que os
Caftelhanos excediaó muito em numero aos noífos, nem
por iíío fe atreverão a romper a batalha. Cuidarão em per-
fuadir a D. Nuno Alvares Pereira

, para que cede/Te da refo-
luçaó

, que trazia : e achando-o inflexível , formarão o feu
campo de tal medo, que o noífo ficou quafi cercado, im-
pedindo-nos naõ fó os foccorros , mas também o regreíTo
para Évora. Ver.do pois, que com eíia demonítraçaõ naò
caufavaó horror, entrou Pedro Sarmento em taes receyos,
que pouco a pouco foy desfilando o feu campo , e o formou
em (itio mais dillante. D. Nuno Alvares Pereira , que em
Elvas por nao perder hum inítante no progreíTo , naô pre-
venío os mantimentos neceffarias; obrigado agora da fome,
veyo bufcallos a Évora, e logo voltou livre deíle cuidado,
a reíiítir mais vigorofamente ao inimigo: o- qual com afFe~
clados pretextos defemparou o campo, fugindo mais da re-
foluçaó

, que dos golpes de taó deítimido General.

724 Pedro Sarmento defenganado de alcançar triun-
fos contra os Portuguezes , veyo bufear a EIRey de Caírei-
la, que porfiava no fitio de Lisboa. D. Nuno Alvares que-
rendo vingarfe do tempo

,
que efte Capitão lhe fizera perder

na campanha , tomou a reíoluçaõ de vir fobre Almada, on-

Qq 2 de

O Cnftelhano

dcíam jpara q
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de ao romper do dia entrou por hum caminho naj) trilhado : e

ainda que encontrou vigorofa oppofiçaÔ emJoão Rodrigues*

com facilidade a venceo , feguido de trezentas lanças com

alguns Infantes, eBèfteiros. Desbaratados os Caftelhanos,

dos quaes alguns ficàraÕ mortos, e outros feridos ,
achou-

fe elle dominante de toda a Villa, menos ío do Caftello ,

onde o inimigo com. defordenada, e mjunofa fugida íere-

colheo A Viila foy faqneada , e com menos piedade as ca-

fas onde habitavaÕ Caitelhanos 5 fendo a de Pedro Sarmen-

to a mais prejudicada ;
porque delia fe tiráraÓ armas, cavala

los e até beftas de carga ,
que ferviraÔ para conduzir os

despojos , os ouaes o magnânimo General repartio pelos boi-

dados , ao fom de caxas , e trombetas ,
que aos vencedo-

res caufava alegria, aos vencidos pavor.
_

725 EIRey deCaftella, que do ntio de Lisboa em

que fe achava, ouvio aquelle marcial eftrondo ,
fabendo,

que era Author delle D. Nuno Alvares Pereira vitonoío,

mandou ao mefmo Pedro Sarmento, que paffaffe 4 outra

banda com gente baítante a refiftir aos noíTos. Mas ainda i

que efte Cabo obedeceo a EIRey , ficou eímorecido quando

em CaíTilhas lbe derao a infperada noticia do íueceilo. Ad-

mirado de ver ,
que fua caía íem remédio padecera tao arron-

roío eílrago , voltou para Lisboa cem tal defergano cas ie-

lices proezas do noflo General, que até EIRey as ouvio af-

fuftado. Muito mais fe admirou da novidade, quando yip,

que naquella noite toda Palmella fe enchera de luminárias,

e fachos accefos; alegre. demonftraçaÓ, com que D. Nuno

Alvares Pereira dava de longe aos finados noticia certa das

fuás p efentes vitorias. Co reípondeo Lisboa com femelban-

te illuminacaÔ por toda a Cidade , final de que o Meílre per-

cebia o avifo , e que os moradores da mefma Cidade o eíti-

mavao.
. TM-n 1 r- A w r

726 Daqui procedeo levantar EIRey deCaliella o lí-

tio , e voltar para Santarém. D.Nuno Alvares Pereira, def-

prefando os perigos, e também os confelhos de alguns fieis

amigos ,
que !he reprefentárao alguns prefagios de infalli-

vel mina , entrou pela meya noite em hum batel
, e man-

dando intrépido remar pela mefma parte onde eftavaji Ar-

mada Caftelhana, que ainda impedia a comraunicaçao para

Lisboa -,
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Lisboa ; aííím que fe vio entre ella , mandou tocar trom-
betas. Aefte ruido acodiraò os Caítelhanos , e tocando ar-

ma alvoraçados, perguntarão: Quem era o que hianaqueU
le batel \ Relponderaõ-lhe ; Que D. 'Nuno Alvares : e como
virão , que o batel hiajá diítante, na duvida de o poderem
alcançar, deílítiraÕ deofeguir.

727 Defembarcado o intrépido General com alguns

companheiros em Lisboa , fem que as fatidicas perfualóes

antecedentes lhe eftorvaíTem a felicidade ; antes de entrar
no Paço, foy de romaria a Noífa Senhora da Efcada, con- vemaN.-Se-

tigua a Igreja de S. Domingos, onde ouvirão MiíTa, e á ^
oradaHca-

mefma Senhora derao as graças
,

pelos benefícios
, que da

ília íoberana protecção receberão. Dalli veyo D. Nuno Al-
vares Pereira receber as honras

, que lhe fez o Meítre , tao

dignas do feu merecimento, como fuperiores a quantas até

aquelle tempo executara em attencaõ dos VaíTallos. Depois „ u tjnr r
• 1 r 1

s
s^ 1 T^~ *-";* Recebe honras

de ine lazer mimo da elpada , com que o General Pedro Sar- do Meítre.

mento o havia provocado na campanha , deu-lhe alguns con-
feíhos úteis para o governo , os quaes o Meílre abraçou,
pofío que nem todos fe effeituáraõ , naô por menos acerta-

dos, mas por falta de occafiòes.

728 Voltando D. Nuno Alvares Pereira para o Aíem-
tejo, chegou á Cidsde de Évora : e daqui foy tomar por entre-

preza a Villa de Portel , ajudado de hum Clérigo fideliffimo Cortei.
'

á Pátria , chamadoJoão Mattheus , que concorreo psra a vi-

toria com a induítria de huns moldes das chaves de humas
portas, que tirou em cera. Feitas outras chaves peíos mol-
des , abriraÕ-fe as portas , e fe facilitou a entrada ao Gene-
ral , e aos Soldados , que efeolhera para o defempenho de-
ita acçaõ : e como fe nao executou o intento fem ruído,
naÕ poderão os noífos render no primeiro aífalto o Caílello, KS
onde fe recolheo o Governador, que era Fernão Goníalves
de Soufa , cafado com Dona Therefa de Moura , a qual o ha-
via perfuadido

,
que feguiífe as partes de Caílella. No mef-

mo Caftello fe achava também D. Garcia Fernandes , Meílre
de Santiago : os quaes tratando Capitulações , ajuíláraõ com
juramento na prefença do Santiííimo Sacramento do Altar,
de fe recolherem com liberdade a Caílella, levando todos
os feus bens 3 e familiares. Com eíte partido lhe entregou

o Caíiel«
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mor

Rcprehcníaõ
julia.

oCaftello- e quando delle fahio com fua mulher, mandou

tocar trombetas , e ao íom delias foy bailhando, e cantan-

do a feguinte letra, na qual dava a entender, quea-mulhec

. „ de
fora a «ufa da refoluçaÓ, que el.le tomara de feguiropar-

SS« tido contrario. Aííim dizia a graciofa cantiga : VmMmta

bailbou , Tome o que ganhou. Melhor era Portel , e Viha Ruy-

va Que naò Safra, e Segura. Tome o que ganhou,

729 Aufentando-fe de Portel reprehendeo feveramen-

te a D. Fernando Pereira feu irmão , vendo que fem guar-

dar o juramento, que havia dado, trazia veíhda numa co-

ta , e aneida huma efpada ,
que no acometimento da Villa

tomara ao Meftre de Santiago, e confervando-as para me-

moria da felicidade , deixara de lhas reftituir. Vaticinou-Ihe

o caftigo, que por efta cauía havia de ter doCeo : e afíim

aconteceo ,
porque pertendendo o noíío General íogeitae

Villaviçoía à obediência do Meftre, e mandando ao meímo

feu irmão ganhar huma porta, que parecia darlhe fácil entra-

da cahio de cima fobre elle huma grande pedra, com cu-

MonedeDo, jo golpe ficou ferido , e morto : accidentep
que deixou .

D Nuno Alvares Pereira laftimado , e ao feu campo iobie-

mâneira fentido. Nefta occafiaó, todas as diligencias ,
que

fe flzeraÔ para feconquiftar aquella Praça, forao inhrutuoias,

porque fe achava bem municionada , e ao General chamavao

negócios de mayor importância, que otrouxerao a recolheríe

em Eftremoz , naÔ para defeançar , mas para dalli fazer jor-

nada a Coimbra, onde a fua peííoa era neceífana para aflito a

celebração de Cortes.

§. V.

Nomeado em Coimbra , Conâeftavel defles Rtynos, e Mordomo

mór â c ElRey , vay porfeu mandado á Cidade do Porto, bm-

prende a romaria de Santiago. Sogeita de caminho algu-

mas Villas , é Culidlos. Volta para o Alem-tejo a preve-

nirfe contra o inimigo.

Ogo que o Meftre ,
para gloria defta Monar-

^quia , foy nas Cortes de Coimbra acclamado

Rev \ immediatamente fez Condeftavel deftes Reynos, e feu

Kà?SL Mordomo mór ao inviclo D, Nuno Alvares Pereira , a quem
domo mór. a£°~

Ternando Pe-

reira.

730
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agora devia íubir ao throno , e depois lhe foy mais obriga-
do por lhe fegurar a Coroa. Com eftes decoroíos títulos,

com que o feu merecimento começava a fer premiado, par-
do paia a Cidade do Porto , onde havia de executar a ordem
do meímo Rey á cerca da Armada prevenida contra a Ca-
ílelhana : achou alli as Senhoras Dona Leonor de Alvim fua
Efpofa, e Dona Brites fua filha, que eftiveraõ em Guimarães
detidas á ordem de Caftella , até que furtivamente as con-
duzio para aquella Cidade hum Fidalgo , feu parente, cha-
mado Gonfalo Pires Coelho. Grande foy o prazer, que ao
Condeítavel refultou deite cafual encontro, que eítimou,e
agradeceo como huma das fuás mayores felicidades.

731 Diípondo-fe, com o beneplácito d'ElRey, a

fazer romaria a Santiago de Galiza , nada bailou a divir-

tillo de tao recomendável devoção. Logo ao fahir do Por-
te cahio repentinamente morra huma mula , que lhe leva-

va a cama. Muitos o julgarão por infeliz annuncio da jor-

nada : porém o CondeftaVei com virtude heróica defprefou
ofuccelTo, moftrando, que o naÕ conhecia por prefagio de
deígraças. Logo permittio Deos , que o Demónio por bo-
ca de hum energúmeno pubhcaíle 5 que a morte da mula fo-

ra obra íua , a fim de intimidar ao Condeftavel , para que
defiíliíTe da jornada ; porque já eftava intuindo as admirá-
veis acções , que nella havia de obrar para gloria de Deos,
e confufao do Inferno.

732 Nefta jornada rendeo o Caftello de Neiva , hum
dos cinco julgados de Barcellos. No dia íeguinte , á força de
armas, depois de hum bem difputado combate, venceo o
Caftello de Vianna. Com eftes exemplos lhe mandarão vo-

luntariamente ofTerecer a entrega de fuás Villas , os mora-
dores de Caminha , Villanova de Cerveira , e de Monção;
o que elle logo aceitou agradecendo a prudência dos que
aííim obravao por evitar hoftilidades , e nomeou peíToas

valeroías
, que deftas Villas tomaífem poíTe , e as preíidiaf-

fem.

733 Por obedecer a ElRey, que o chamou naó pro-

feguio a romaria: e voltando a Braga, por inteligência fua

íe entregou o Caftello ; fendo elle também hum dos primei-

ros, que confeguiraó a vitoriofa entrada daVilla de Ponte

de

Acha na Cida-

de do Porto íua

rrmlher , efua
filha.

Parte para a
romaria de Sá.*

tiago.

Caio notável.

Rende o Ca-
ftcllo de Neiva.'

E o de Vian-

na.

Sogeita outras

Villas,,

Volta pari.

Braga , croma
o íeu Caítello.

Também o de

Ponte de Lima.;

.; 'I'
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de Lima. Paliando depois em companhia d'ElRey por dif-

ferentes Povoações de íua obediência, foy ultimamente ao

Alem-tejo conduzir todo o feu campo para o lugar onde

pudeíTe defender o Reyno da mayor , e mais formidável m-

vafaÓ inimiga ;
porque havia certeza ,

que ElRey de Ca-

fíella vinha peíToalmente a demandar Lisboa, onde ja alua

Armada fe achava furta ; trazendo todas as gentes 5 que lhe

fov poífivel ajuntar , com as quaes formou hum numeroíii-

fiino Exercito , no qual vinha a mais qualificada Nobreza de

Hefpanha com intento , mais de vencer , que de pelejar.

734 Confiava também ,
que o inimigo entraria em

Portueal pela parte do Alem-tejo , onde entaÕ a fome entre

osnoíTos chegou a tal extremo, que o Condeftavel íe pre-

cab notavd de
c
jrou a fa v hum cavallo a troco de cinco paens. Havendo

Hberalidade
'

de os diftribuir comfigo, e com os íeus familiares, obrou

huma acçaÔ generofa , ta6 digna de fama , que a devemos

eferever. Ouvindo a cinco Cavalleiros Inglezes queixaríe

de tanta penúria , com elles repartio os cinco paens ,
coo-

tentando-fe com a gloria de ficar fem nenhum ,
por íilo mel-

mo , que neceífitava de todos.

§. v.

Vence a famofa batalha àe ota.

735 c
Confclho acer-

tado.

Voto dos outros

Ticalgos

Orno o confelho deD. Nuno Alvares Perei-

ra na politica , e na guerra fempre teve para

com ElRey o lugar primeiro, neíla occafiaÓ foy confultado

particularmente, e refpondeo: Que era conveniente preve-

nirfe para ejperar os Caftelbanos , e darlbes batalha, jem te-

mor do feu poder ; porque ainda que grande ,
mayor era o

àe Deos, que tanto nos favorecia. Mas fem embargo, que

ElRey muito o attendeo , fempre quiz ouvir aos principaes

do feu Exercito ; os quaes fendo convocados , na prefença

de todos propoz algumas duvidas , que íe lhe offereciaó pa-

ra efperar em campanha ao Rey de Caftella. Ouvidas , e pon-

deradas as duvidas , logo os Fidalgos o diíTuadiraó da em-

preza , acerefeentando : Que feria indejculpavel temeridade,

querer com forcas taõ de/proporcionadas fiarfe da fortuna,
*

\eni9
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fendo a d?(igualdade dos no/fos combatentes certa 3 e a ruina

do Reyno evidente.

736 Só o Condeftavel votou, que por credito das

pefíoas , e gloria da Pátria deviao pelejar confiados no au-

xilio Divino : e difcorrendo em publico com as razoes, que
lhe parecerão convenientes , concluío , dizendo : Que na oc- deJuveu

C°n"

ca/taõ prejènte , mais fe devia temer a injuria
, que recear o

perigo. Acabando de votar , fez a ElRey a coftumada re-

verencia, e fe recolheo ao feu alojamento. Ao romper do
dia feguinte , depois de ouvir MiíTa , e de fazer a fua in-

difpenfavel oração, marchou coma fua gente paraThomar Marcha para

pelo mefmo caminho
,
por onde entendeo , que fe encon-

traria com ElRey de Caílella : como períuadindo
, que o

feu animo era mayor, que o de todos, pois fó ellefepara-

do achava poífiveí de vencer a mefma difficuldade, que a

outros eílando unidos fe reprefentava impraticável de em-
prender.

737 Defta occafiao opportuna fe aproveitarão feus

emulos para o malquiítarem com ElRey, chamando falta de Emuiosnaõat»;

obediência , e defattençaó feita á fua peííoa , o que na rea-

lidade era zelo da utilidade commua. Porém ElRey, que
naõ ignorava a afTe&açaõ da queixa , trocou o motivo do
efcandalo em effeito do brio , e o louvou publicamente. Mo-
ftrando, pois , que lhe conhecia o impulfo, mais agradeci-

do , que irritado lhe mandou rogar , que voltaíTe, para com
a fua difpoíiçaó fe fazer a marcha contra o inimigo. Mas
como o caminho, que tomou, havia de fer repetido, dei-

xou de obedecer a ElRey para melhor fervillo, pedindo-lhe

ao mefmo tempo licença para continuar. Neíle cafo inflou Recados d«Ei-

EíRey, e mandou-lhe dizer : Que fuppofto era conveniente
ey#

nao voltar a traz , o eíperaíTe em Thomar a fim de difpo-

rem ambos a empreza, para a qual elle inteiramente con-

cordava com a fua deliberação.

738 Unidos ElRey , e o Condeftavel cuidarão na
melhor fórma de fegurar o triunfo na occafiao da batalha,

que fe chamou de Aljubarrota por occafiao do terreno, onde
foy ganhada. Tomou o Condeftavel a vanguarda do Exer-
cito , que fe fez prompto, e fe poz em ordem no dia 12
de Agofto do anno de 1385: e taõ fantamente ambiciofo

anda-

W

li

Batalha difpo*

ih.
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andava da gloria do triunfo ,
que no dia feguinte 13 do mez,

e Domingo , depois de ouvir Miíla, deftacou com cem cavai-

los , e fubio a huns altos , donde fe olhava para o caminho

de Leiria, a ver fe defcobria o inimigo , que muito lhe tar-

dava. Era feu- efpirito de tal maneira implacável nas ope-

rações da guerra , que ouvido o feu primeiro eftrondo , pre-

íava menos o refiftir aos combates ,
porque a fua gloria ma-

yor confiftia em fahir a bufcar as occafioes.

739 Na Segunda feira 14 do mefmo Agofto marchou

o noíio Exercito para a campina , que fe dilata entre Alco-

baça , e Aljubarrota , deftinada para efperar o inimigo, na

certeza de íer lugar proporcionado para a batalha. Confia-

va o noITo campo de 6CJ500 homens entre lanças ,
Infantes,

e Béfteiros ; ficando a frente para a parte de Leiria , a baga-

gem , e carros nas cofias. No mefmo dia fe defcobrio o mn

migo, cujo Exercito confiava de 30U000 homens, contan-

do-fe as lanças Francezas , Infantes , Béfteiros , e Ginetes;

cujo numero era taó exceíTivo , que cobria os campos ,
e a

forma taõ regular , que attrahia os olhos. TraziaÓ de mais a

ventagem de 16 peças de campanha, nas quaes confiftia todo o

feu trem de artilharia : e como eraó as primeiras, que os Por-

tuguezes ouviaó , fe os feus ânimos naô foíTem taó intrépi-

dos, facilmente fe lhes reprefentariao ainda mais horrorolas.

740 Logo o campo inimigo melhorou defitio, que

o bufcoupara a parte de Aljubarrota. O feuRey, que vi^

nha bem defendido na retaguarda , antes de romper a bata-

lha , mandou alguns Fidalgos em companhia de Diogo Alva-

res Pereira , para que efte com efficazes perfuafóes obngaíTe

a feu irmão D. Nuno Alvares Pereira a voltarfe para o feu

Exercito : julgando , que fó ganhando a peíloa de taõ esfor-

çado General, poderia adquirir hum infallivel inftrumento pa-

ra a fegurança da vitoria. A efta vaidofa pertençaô refpon-

deo o Condeftavel coro a inteireza, e acordo, que de fua

fidelidade fe poderia efperar: de tal forte, que admirados^

e çonfufos os medianeiros , ao mefmo tempo , que fentiraó

a repulfa , eftimarao a occafiaõ de verem aquelle Heróe , cu-

jo nome tanto os aíTombrava.

741 Acampados com efTeito ambos os Exércitos, ficou

o Condeftavel fronteiro ao Conde D.Joaõ Affonío Tello, com
o qual



Artelharia do
inimigo.

Operações na

Tomai. Parte III. 315
o qual , antes da batalha , ufou reciprocas cortezanías. Deu
o inimigo fogoá fua artelharia, íem fazer eftrago , queref-
pondeíle á efperança do projeóto. Foy o furto mayor, que
a perda , porque apenas morrerão da noíía parte dous Sol-
dados irmãos , que eftavao próximos ao Condeftavel. Eíle
com prudência , e conftancia defterrou logo dos valerofos
corações Portuguezes todo o horror, infundindo-lhes efpi-
ritos taÕ intrépidos, que acommettendo-fe impetuofamen-
te os dous Exércitos , parecia quererem os noíTos alcançar no
primeiro impulío a vitoria.

742 Faltou-lhes do primeiro jaclo o fofrimento para
fe acommetterem de longe. Donde refultou

, que póftos a SShí!

pé, e ufando das efpadas, com ellas fe feriao de mais per-
to , fem haver golpe perdido, nem acçaó

, que naõ foífe
eítrago. Algum tempo fe paíTou nefta vigorofa porfia , ha-
vendo de huma , e de outra parte obflinaçaõ cruenta , e en-
tre os Portuguezes huma indifpenfavel reíoluçaõ, de livrar
antes a reputação , que a vida. Entaõ obrou o Condeftavel
acções de Soldado , authorifadas com o cara&er de Capitão;
porque taes eraô os prodígios do Ceu braço

, que correfpon-
diaÕ os golpes aos movimentos, e tantos eraõ, que íe fa-

ziaõ innumeraveis. Valiaò-fe também dos punhaes, com que
fem reíiflencia fe feriao ainda de mais perto. O Condefta-
vel acompanhado dos feus ganhou a vanguarda ; e com efta

primeira ventagem ficou ElRey de Caftella tao defconfiado,
que immediatamente montou em hum cavallo , e nelle íe

retirou para Santarém $ temendo mais o damno próprio , que
a perda do Exercito.

743 F°y a noíía retaguarda com novas forças acom-
mettida : e tao infoportavel fe fez o pezo do combate, que
naõ podendo os noíTos fuftentallo , certamente ficariaõ ven-
cidos, fe o Condeftavel naò os foccorrefle tanto a tempo, Socwroópor

que em breves inftantes vencemos os perigos do accidente.
tun°'

Depois defte foccorro ficou o inimigo por aquella parte tao
laftimado, que com reíiflencia forçada , apenas fe delibera-
vaõ a defender as vidas. O Condeftavel advertido voltou
logo para a vanguarda a fuftentar nella afortuna, em que a
deixara : e tomando alli o feu lugar, foy profeguindo as proe-
zas do feu valor 3 em tal forma, que póftos osCaftelhanos

Rrz em

ElRey de Ca-
ftella retirado.

i
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m vergonhofa fugida, naó achavaÔ outro meyo de evitar

a morte Mas ainda efte remédio le lhes dificultava ,
por-

que eraó tantos os cadáveres na campanha ,
que lhes emba-

raçavaÔ a neceftaria precipitação. Nem aos fugitivos per-

doava a ira ,
porque defprezados os clamores, depois de nos

fegnrarmos na vitoria, os que podiao eícapar dos boldados,

perdiaõ a vida nas mãos dos Paizanos.

744 Dentro em três horas fe defvaneceo aquelie hor-

rorofo corpo militar. O Condeftavel com ifençaÓ igual áfua

grande piedade , fem ufar de acçaò alguma offenfiva, depois

de fe declarar o triunfo , defprefou os defpojos do inimi-

go , fendo muitos , e preciofiftimos. Só aceitou huma Cruz

de ouro fino , em que fe adorava huma grande porção do

Santo Lenho, que ElRey de Caftella para a trazer comiigo

havia tirado da Sé de Burgos. Defte Sagrado thefouro rezo

mefmo Condeftavel doação por huma Efcntura publica, a eíte

feu Convento de Lisboa : e na Sacriftia delíe ie guarda ,
co-

mo em feu lugar diremos. Também aceitou , e depois deu

ao mefmo Convento, o Sceptro do mefmo Monarca ,
obra-

do com os primores daquellas Eras , o qual eftimamos como

hífignia demoftradora de taõ admirável triunfo; para que no

lugar, onde defcançao as refpeitadas cinzas de quem nos fe-

gifrou a eloria da batalha, hajaÕ illuftres troféos ,
que mais

lhe dilatem a fama , e lhe coniervem a memoria.

745 Na opinião dosEfcritores Caftelhanos , morre-

rão do feu Exercito 10U000 peftoas , e dos Portuguezes 1 50

homens , fendo da nofla parte poucos os feridos , e da con-

traria tantos ,
que já mais fe poderão reduzir a numero. Ga-

nhou-fe efta infigne vitoria no dia 14 de Agofto do anno de

1385: e taô obrigado fe moílrou o Condeftavel aDeos, e

aos Santos fens Advogados pelo prefente beneficio, que em

fiel teftimunho do feu agradecimento, executou huma acção

de piedade ,
que a feu tempo individuaremos. O Sereniífi-

mo Rey D. João I naó menos grato ao Supremo Author da

vitoria , foy celebrar a devida acção de graças na Igreja do

RealMofteiro de Alcobaça, deixando perpetuada a folem-

niffimaProciflaõ, que para nos recordar a gloria de taô ine-

íHmavel triunfo, íe fiz no mefmo dia com toda a magnifi-

cência da Corte.
§• V 1.
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§. VI.

Aceita com fíngulariãaâe o premio
, que EIRey lhe dá. Fei-

to Conde de Ourem , paffa ao A/em-tejo , e depois a Ca-
ftella a demandar o inimigo,

74-6 T3 Em certificado ficou EIRey, queaoConde-
XJ ítavel devia a felicidade do triunfo

, porque
delle fora o principal inftrumento, naó menos pelas razões
com que o animou para que aceitaífe a batalha , como pelas

proezas, que obrou ate o fim do combate. Epofto que pa-
ra lhe remunerar taõ relevantes ferviços , parece que naô
achava condigno premio

; para de algum modo deíempenhar
o feu defejo , o fez Conde de Ourem com todos os Senho-
rios, ejunfdicções, que goíara feu anteceíforjoao Fernandes
Andeiro. Participando-Ihe efta mercê , relpondeo com gran-
de focego de animo o Condeítavel : Que fó aceitaria com
a infallivel promeíla , de que na fua vida naÒ crearia outro
Conde : nova graça, que EJRey lhe concedeo, e ta6 pon-
tualmente comprio, que havendo o meímo Condeítavel de
dotar fua filha Dona Brites, com o titulo de Conde, para
que delle gofaíTe feuEfpofo o Senhor D. Afronío, filho do
meímo Rey , foy precifo , que efte Monarca, por nova mer-
cê, difpenfaíle na promelTa.

747 Além defte premio , lhe deu muitas terras , e Vil-

las das quaes o fez Senhor. Taes foraÕ Villaviçofa , Borba,
Evora-Monte , Eftremoz, Portel, Montemor o Novo, Al-
mada , Porto de Moz \ Rabaçal , Aívayazere , Bouças, Ar-
co de Baullie , Bailo , Pena , Barrofo , Sacavém , e feus Re-
guengos , os Direitos de Sylves , e Loulé , que tinha no Al-
garve com outras rendas em Lisboa , eípecialmente as que
foraõ de David Negro , das quaes daremos noticia quando
efcrevermos as doações feitas a efte Convento : e naõ era
muito, que EIRey taõ liberalmente repartiíle as terras do
Reyno com hum incomparável Heróe , que com tanta fide-

lidade expoz aos perigos a vida , por lhe confervar entre con-
tinuas acclamações de vitoria, a reputação , e a Coroa.

748 Mas nem a gloria paíTada lhe faciou os defejos
de mayores triunfos , nem os favores prefentes lhe aquieta-

rão

Reconliecimê.

to delRey.

Mercê <]e Cõ-
de de Ourem.

Terras, que EI-

Rey deu ao Cã-
deita vel.

ConÇia dt huma
clvafaó pota no

fim cem efte mef-
mo numero 747.

Ve'iao-fe os ntf

meros 841. e

845.

Como fe rioa-

vc depois fde-
ftes favores.

'i:

,
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táraÓ o animo para fe entregar ao ócio : antes provando 5
que

mais íe intereííava no ferviço d'ElRey, que nos léus pré-

mios , depois deites , fe difpoz a pelejar em fua defenia mais

fervorofamente. Sem poder reprimir os impulfos da vonta-

de ,
que fó appetecia as fadigas Marciaes , defprefando o tem-

po 'neceíTario para defcaníar do trabalho paíTado 5 voltou lo-

co ao Alenvtejo a laítimar de novo os Cafteihanos , que per-

tinazes na vingança de feu aggravo, faziaõ a poífivel dih-

Exerdto.quc genc j a po r melhorar de fortuna. No Alem-tejo, pois, fez a

precifa recluta dos Soldados, que o feguiaÕ, e alli ajuntou

hum Exercito de mil cavallos , e dous mil Infantes, muito di-

minuto a refpeko dos Cafteihanos: e com elle desde Évora

fe poz em marcha para fazer entrada pelas terras do inimi-

go , moftrando-fe impaciente de o efperar , e fatisfeitofo

de o vencer dentro de fua mefma cafa.
^

749 Aqui obrou mayor proeza com a refoluçao , que

com as armas : porque conhecendo a derrota ,
que da bata-

lha antecedente refultou aos contrários , lhe fez avifo ,
que

fahia a bufcallos , a fim de que prevenidos porefta parte o

efperaíTem acaucellados ; e nunca lhe houvelfem de contra-

dizer a gloria de os deixar vencidos, com os pretextos do

deíapercebimento , e do repente.
r r ^ j ^

750 Grande foy o fuflo , e mayor a contufao dos Ca-

fteihanos, com a certeza defta noticia. Cuidadofamente con-

vocarão todo o poder da Fronteira, Andaluzia, Mancha,

e outras Províncias ,
para que em occaíiaó de tanta honra,

acudifle fobre maneira prompto a refiftir a huma invafao, que

defejavaó defaggravar como injuria. Sahio o Condeítavelde

Eftremoz , e marchou até Elvas , onde pouco fe demorou,

por nao violentar o feu efpirito, que voava em diligencia

das novas occaíióes. Dalli fahio : e paíTando livremente o

Guadiana, entrou pela parte de Badajoz em Caftella, on-

de faqueou alguns lugares quafi defamparados
;
porque o bra-

do do feu nome de tal forte lhe favorecia as armas , que pa-

ra fugirem delias os Cafteihanos, baftava faberem, que o

Condeftavel as governava.

CAPI-

Prevenção dos

Cafteihanos.

Operaçoers,

que fez em Ci«

ftella.
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CAPITULO IV.
Dos últimos progreffos militares, e políticos do Conâeftavel

até dar principio á fundação de/ie Real Convento.

75* Inda que foraõ muitos 3 e continuados os £jjf£
{

trabalhos, que venceo na campanha efte

^triunfante Hercules Luíitano; nem elles,
nem o numero dos annos , que contava , lhe enfraquecerão
os alentos para entrar nas emprezas, ou mayores , ou naô
menos arriícadas. O amor da Pátria , e a confervaçaô do Prin-
pe dominante baftariaõ a movello, a que nunca fufpendef-
fe os impulfos do feu intrépido coração. Mas agora

, que ac-
crefceraò os benefícios recebidos da liberalidade do feu Mo-
narca

5 eftimando-os como fe naõ foíTem prémios de feus
merecimentos , cuidou em fatisfazellos na mefma campanha,
como novas obrigações para adquirir os íeguintes troféos ,
com os quaes authorifou o Reyno , e fez mais famofo o pró-
prio nome.

§. 1.

Da infigne batalha 3 que maravilhofamente venceo 3 e de ou-
tras vitorias , que confeguio na entrada de Caftella.

nua no
ço dclRey

1. '

75 2 TH* Ntrou o Condeftavel em Caítelía com o feu Entra em Ca-
ftella.

campo bem formado , indo fempre na van-
guarda junto á fua bandeira, que lha levava o Alferes Dio-
go Gil. Na Aldeã de Parra, onde fe achava alojado, per-
tendeo o Meftre de Alcântara prendello defcuidado. Porém
o Condeftavel o acommetteo , feguido dos Soldados

, que
achou mais promptos ; e o obrigou a retirarfe para huma fer-
ra viíinha, ficando-lhe o palio livre para profeguir a mar-
cha : e ainda que fegunda vez procurou vencello , picando-
lhe a retaguarda, foy de tal forte rechaçado dos noíTos , que
fe precifou a buícar refugio na mefma ferra. O Condeftavel,
que para continuar no feu deíignio 3 naõ encontrava obfíacu- Enfra em Sa;
lo, entrou em Safra, e também em Villa Garcia, onde efta- £»•

«

«n vaia"
* Garcia,

va
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va hum Caftello forte. Delle tirou muitos defpojos.mpor-,

tantes , que os moradores deixarão na intel igcncia de fica-

rem mais feguros. Todos repartio pelos Soldados : e io nu-

ma caldeirai cobre de notável grandeza , por nao ter ou-

tra ferventia, a referveu para fua cofinha ;
mas conltando-Ifte

depois, que era dê huma Confraria, promptamente a relh-

A *
i i H . J^fU/^r*,, An mnAn rn ri-

tmo comando a fi a defpeza da condução.

"Varas, que lhe

mandarão por

dcíafio.

) . tomanuu a » * Wwx^~« — ~ 9 r<i1 ^
•7** Depois de vários recados , que os FidalgosU»

ftclhanos lhe mandarão por hum Trombeta .recebendo de-

fíe humas varas , que comoíínaes de defaflo lhe mandayao,

moftrou i que as eftimava como inftrumentos do feu caítigo:

e para o periuadir aflim, deu ao Trombeta por modo de gra-

tificação do mimo cem dobras de ouro, dizendo-lhe, que

aceitava o defafio, e que naquelle lugar os efperaya. Mas

por evitar demoras , que em femelhantes caíos erao alheyas

do feu efpirito , marchou deftemidamente a bufcallos. O
JVieftre de Alcântara ,

que ainda fe dohia dos infortúnios an-

tecedentes , procurou terceira vez acommettello ;
mas corn

infelicidade igual â que tivera nas outras occafioes Daqui

procedeo irritaríe de tal maneira ,
que para fe defpicar de

^nde poder £antas injurias , ajuntou hum Exercito taÕ numeroio ,
que le-

do inimigo.
^ affirma6 os Hiftoriadores , fazia corpo mais avuitado,

que o de Aljubarrota. Mas nem ainda acompanhado de todo

o poder de Caftella unido para nofta ofFenfa, fe atreveo a

dar batalha defcuberta ao Condeftavel , que com todo o leu

campo fe achava em Villaverde , duas legoas diftante da Ci-

dade de Mérida.
. n

7<4 Obfervados os noíTos movimentos, vendo o Lre-

nernl inimigo , que o Condeftavel hia demandar hum porto

do Guadiana ,
para o qual naÓ havia mais , do que hum ío ca-

minho , bufcou perto da noite a mefma eftrada ,
adiantan-

do-íe por hum lado do noíTo Exercito a impedimos o paffo.

Penetrou o Condeftavel o intento , fazendo delle tao notó-

ria defeftimaçaÓ , que no dia feguinte profeguio a marcha

com o mefmo íocego de animo , com que podem entrar

em qualquer terreno defembaraçado. Chegados com eftei-

to os noíTos ao lugar do impedimento , viraõ (mas com det-

prezo) que a multidão contraria formada era duas alas
,
nos

abria huma larga porta. Nao duvidou o Condeftavel de en-

trair

Intento do Ge-

neral coaiva-

rio.
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trar por dia, fem embargo de conhecer, que fechadas de-
pois as alas, ficaria cercado, e acommettido por todos os
iados. Como rayo, que feria mais onde encontrava mayor Fe!'<: ;

refiílencia, hia na frente do feu Exercito matando a quan- £?'££*!
tos fe lhe punhaõ diante: até que vencida a obílinaçaó mais

Guadia,u *

porfiada dos combatentes
, por entre -as ítias mefmas lanças

chegou illefo com todo o feu campo bem formado ao por-
to, que demandava. Mas como hum grande numero de Ca-
Itellanos havia já paífado o váo , para da outra banda do rio
nos fazerem mayor oppofiçao, a todos pareceo quafi impof-
fivel de íe vencer taõ evidente perigo. Porém tudo fe faci-

litou aos golpes Portuguezes, porque falvando eftes junta-
mente a reputação

, e as vidas, paífárao o váo pelejando,
e fahiraò da em preza triunfantes, fem mais perda, que de
alguns Soldados de inferior condição.

755 Depois defta operação, bufcou o inimigo hum
alto, do qual logo o Condeílavel o defalojou. Segunda , e
terceira vez fuccedeo o mefmo effeito : poílo que na ulti-

ma foy a noíTa retaguarda atacada de forte, que eíleve em
grande aperto. Porém o Condeílavel a foccorreo taõ promp-
to, e valerofo, que obrigou aos Caftelhanos, a que logo fe
retiraífem para hum monte, onde pouco períiftiraõ

j porque
o mefmo Condeílavel , confervando o bellico furor , que
moílrou na prefente operação , fubio a defalojallos com tan-
to merecimento na empreza , que recebeo huma ferida em
hum pé , baftante a fazer mais eftimavel o triunfo

, que efte-
ve por muito tempo duvidoío.

756 Procedeo eíla contingência da demafiada força ,

com que o inimigo acommetteo outra vez a noíTa retaguar-
da : e quando os Soldados defenfores fe poderiaõ esforçar
com a preíença do Condeílavel , que lhes coílumava infun-
dir alentos , então fe lhes negou aos olhos, deixando-os na
mais feníível conílernaçao. Aífim que o Condeílavel def-
appareceo, foy logo bufcado, e com eífeito o acharão em
pouca diílanaa ajoelhado , e com as mãos erguidas orando. bauIha

Duas vezes foy chamado, dando-fe-lhe a fabero evidente
perigo, em que fe achava o Exercito: mas fempre comos
olhos noCeo, refpondeo : Que ainda naõ era tempo. Efte
focego de animo, em occaílaõ taó arrifcada, caufou gran-

Ss de

íl/i lf

;

'..,
1
1

Orando no'
•

tempo, <jne fe

*va=
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IV.anos , que
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fiável o rio.
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de "admiração: e fó efta acçaÓ ,
ponderada com o primor

d s temais nobres circumrtancias , baltana M-«**H
J;ru!de de ca6 Catholico Prinape , fe n.ô tiveilemos na íua

Vida outras muitas ,
que lhe abonao a Santidade,

,0 Ainda depois de fer fegunda vez chamado, orou

hum breve efpaco: e levamando-íe dando finaes de extraor-

dnam a elria/adminiftrou aos noflos hum fundamento le-

ftimo Sf enrenderem, que da parte de Deos lhes fegu-

fva a felicidade da vitoria. 'Com efte propicio annunoo bem

pereebdô , e com a authoridade da pefloa av.vou os efp.n-

fo de muitos, que quafi íe rendiaô ao mioponavel pezoda

batalha: de forte ,
que naô pW|aBte,haverto«M^

do a ventagem do fitio ,
mandou, que a «^-gg»

o avançafle. Affim fe executou ,
íegu.ndo-lhe os Soldados

ío combate as ordens, e o exemplo : até que rendidos os

Cafteihanos, huns ficáraê monos ,
outros fe |*«^"

»J£
cir lem embargo de (erem muitos delles Soldados de gran

fe diflinçaõ, naó menos pelas peffoas.que pelos empre-

8°%8 Aqui perdeo a vida o Meftre de Santiago , cu-

jo corpo ficou na campanha truncado pelos nonos ,
que pa-

ra brazaõ da vitoria, lhe trouxeraõ a cabeça a Portugal. O

Conde de Niebla fe retirou íegoido de muitos Fidalgos .,

bufcando huns a eftrada de Ménda outros a de Badajoz ;
e

confeflavaô rodos ,
qne para taõ forte refiftenca a venta-

cem natural naÕ valeria tanto , fenao fofle ajudada de hum

liperior impulfo. Mas ainda ,
que os vencidos pertende-

rao obfervarnos a marcha , depois que refugiados naquellas

Cidades fe recobrarão do fuflo recebido nos últimos com-

bates: affim que os noflos os carregavao, logo rerrocediao

a ampararfe dos muros, que lhes leguravao as vidas coma

defenfa das portas. _'"
'..; '

;

7*0 Por elfa caufa , naõ achou o Condeflavel impe-

dimento atetm na fegunda pallagem do no, quando a El-

vas fe recolheo carregado de triunfos, e de oelpojos ;
en-

trando na erandiofa preza , que conduzia, mimos prefionei-

ros, aos quaes tratava com urbanidade fyncera ,
e dava a

entender, que fem oppoílçaó dos atfeaos igualmente eft,-

mava a felicidade da Pátria, e fentia o infortúnio dos eftra-
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nhos. Repartio cora os Soldados toda a preza, fem deixar
para íi mais utilidade , que a gloria de fer elk o inítrumen-
to da vitoria, da qual deu inteira conta a ElRey, pedindo- S!ffctri '

lhe por premio o perdão doexceífo, que cometera de en-
trar fem faculdade fua em Caftella, onde em dezoito dias
(dos quaes fe gaftárao dous na batalha) venceo , e deixou
para fempre tímidos os inimigos.

§. ir.

Depois de nomeado Conde de Barcellos executa algumas vir-
tudes moraes.

760 T^LReymais agradecido, que defcontente,
X—1

naó avaliou por temeridade aquella acçaõ ,
que pelas fuás notáveis particularidades, fora legitima pro-
ducçaõ do zelo. E para que o fcu conceito , íem neceffida-
de de outra prova , ficalfe bem acreditado, premiou efte
merecimento do Condeítavel com o Condado de Barcellos,
e com a mercê de todos os feus Direitos , e Senhorios. Man-
dou-lhe depois ordem expreiía

, para que de Elvas partiíie a
ajudalio no cerco de Chaves. Obedeceo o Condeílavel pon-
tualmente, pondo-fe logo a caminho para a Cidade do Por-
to, onae ajuntou ofoccorro de gente, que pediaaoccaíiao:
e com baftante iubíidio fe achou ao lado do Soberano, pe-
lejando diante dos feus olhos com tanta fortuna , queWo
trouxe para a obediência d<EJRey a Villa

, que a todosA v.ceo
receo difíicultoíiffima de fe vencer. E para que naõ fe du-

de Chaves '

vidaífe
, que aofeu valor fe devia taÔ raro defempenho, El-

Rey o fez Senhor delia : julgando s que a taõ manifeílo me-
recimento, nao poderia correfponder mais ajuftado premio

761 Voltando o Condeftavel ao feu Campo depois

t !
n
; £

e ™gança
, onde mfrucluofamente pertendeo de

João Affonío Pimentel o feguir o partido de Portugal
\ obrou

algumas acções acclamadoras da fua admirável Chriíbndade
Uuerendo viíitar de romaria a milagrofa Imagem de Noífá
òennora do Junhofo, mandou retirar as concubinas , que fe-

Fez r
L
e
í
iraras

guião aos Soldados. Elle foy também o inftrumento para FI-
****

Hey executar a mefma diligencia debaixo de gravimmas pe-
$ s 2 nas :

Feito Conde de
Barcellos.

a Villa

Mnas.
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da morte, que

íelhe prepara-
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a prudência.
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L • fendo na gloria de Deos taÒ affeftivo ,
que nas occa-

fiÓes de lhe evnar as offenfas , fe empenhava a defvanecer

até os efcandalos.
.

;

„. , .

762 Sem attender para a gravidade da peffoa de An-

taÓVafques de Almada, e menos para a boa amizade, que

com elle confervava , aíperamente o reprehendeo pela ex-

torfaõ, que fizera a hum pobre homem , de lhe tomar da

fua adega o vinho, que nella achou, defaboreando-o com

o riaorde alguma defeompoftura :;
e em benéfico do credor,

*, andou que
g
da foi fazenda lhe fausfizefle a perda e am-

juria. Mas fem embargo ,
que o delinquente te moftron ira-

do, e vingativo por meyo de impofturas mal formadas que

falfamenterepretentou aElRey contra oCondeftavel, fem-

pie a equidade defte rediffimo Miniftro ficou approvada,

e a malicia do queixofo conhecida. .

•7Óq Tá nefte tempo os íeus mefmos amigos , e obri-

gados i
por emulação á fua fama , iem outro motivo ,

conl-

piravao para matallo, conhecendo ,
que de outra mane.ra

feria inuti! a pertençaÕ de lhe deduzirem o crcd.to ;
por-

que na honra , e no valor ninguém lhe podia por nota .
De-

Ikrfe nos Cavalheros o ódio ; e fe fez taô perceptível nos

exteriores , que o meímo Condeftave , a quem elles mm-

to defejav 6 encobrir ainimilade, fac, mente lhes percebia

a° intenções. Ajudando todos entre fidarlhe morte ,
ocon-

v doú P a

S
ra ede fim o Medre D. Lopo Dias de Soufa, com

o pretexto de vir cear com elle : e edava prevenido ,
que na

mefa o provocaífem com palavras indecorofas, para que com

adefeulpa de ferem por elle injuriados, nao fejulgaíTeode-

m
Vâ

{%m embargo de eftar o Condeftavel certifica-

do do perigo, naó podendo caber na fua magnanimidade o

temello, aceitou o convite: e modrando no femblame a

n.efmaferenidade, com que codumava agradecer os benefí-

cios, fe íentou á mefa, onde os feus defafeiçoados perten-

diaõ tirarlhe ávida. Sem outra defefa, nem mais cautela,

que a prudência, efperou a occafiaÕ de os vencer melhor

com as palavras , do que com as armas : e fendo João Fer-

nandes Pacheco, o que rompeo o attenciofo filenao ,
em

que alli eíliveraÕ, tal foy a brandura da repofta do Conde.

nl!!i
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ftavel, e taõ infperada a refoluçaõ , com que fatisfez á in-

juria, que confuíos, e reprehendidos os aggreíTores da trai-

ção, tiveraÕ por bem deíiílirem do feu injuíto deíignio.

*7Ó«5 Ccnftando-lhe , que Gonfalo Gil de Veiros, íeu sentei „

Efcudeiro , cometera o lacnlegio de roubar oCalix de nu- S^-"™
ícu

ma Igreja , nas viimhanças de Ciudad Rodrigo , o mandou
prender para fer queimado : que naÔ achou cafiigo mais hor-

rorofo a que houveífe de condemnar o feu bárbaro atrevi-

mento. Mas vencido das inílancias dos amigos , depois que

o delinquente fe poz á viíla das chammas , lhe perdoou a

vida, com declaração , que ficaria para fempre rifcado do

feu lerviço, e do que na campanha fazia a EIRey : íenten-

ça entre os noííos ,
pelas fuás circumílancias naó menos ri-

gorofa , que a outra já revogada.

166 Depois de tolerar com invicta paciência huma ter-

ribiliílima tormenta junto ao lugar da Revoreda , fez nos cam-

pos de Valderenho huma notável preza , que toda cedeo em Preza grande;

utilidade dos Soldados; e dalli foy conduzida muira parte
quc

dos gados , que podiaó fervir de provimento necelTario ao

Exercito : fupprindo com eftas diípofiçoens no Paiz inimi-

go as faltas de occafaó para os combates, que feus contra

rios ou froxos lhe negavaó , ou atemorizados lhe impediaó.

767 Do Caílello de Sentinhanes livrou discretamen-

te a hum Efcudeiro feu, chamado Affonfo Pires, da infa-

me aleivoíia , com que alli o fez prender Rodrigo Annes feu

Alcaide mór (
tendo com elle coníervado íempre boa ami-

fade ) a fm de fazer eíTa lifonja ao Meítre Martim Annes de

Barbuda ,
que daquelle Efcudeiro era conhecidamente inimi-

go ; e muito eflimaría ter occafiao de fatisfazer nelle os effei-

tos da antiga inimifade. Porém t) Condeftavel fem fazer ou-

tra diligencia , que pôr na prefença do Meílre os motivos

da fua protecção , de tal modo o inclinou a fatisfazerlhe o

empenho , que pontualmente lhe remeteo o Efcudeiro ; dei-

xando ao mefmo tempo memorável a acção pela generofi-

dade do feu animo , e vileza do efpirito do Alcaide mór.

Como livrei?

hum ícu Efcu-

deiro de ce-ta

traição.

§, III;
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Aeçaõ de libe*
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que fez de luas

terras.

s 26 C/irónica dos Carmelitas

§.. 111.

Acçaô a mais illuftre de fua generoftdade , da qual refuhou

o declararfe queixo/o, e logo faúsfdto.

768 "\T^ armo ^ x 39 3 *"e a
i
u^ou com E1^ey ^e

.LN Caftella D.Henrique huma dilatada trégoa,

que fegundo a concordata , havia de durar quinze annos.

Vendo , pois , o Condeftavel ,
que naõ feria íua aífiftencia

neceífaria na campanha, cuidou em refpirar das fadigas paf-

fadas, dando primeiro evidencias da fua gratidão aos com-

panheiros , que lhe ajudarão a adquirir a gloria da Fama. Jul-

gando , que a remuneração dos feus ferviços corriaõ igual-

mente por conta fua, e d'E!Rey , tomou o acordo de lhes

premiar os merecimentos. Chamou hum dia a todos os prin-

cipaes do feu campo para com elles repartir as terras , que

ElRey lhe dera por mercê; parecendo-lhe, que efte defig-

nio feria grato, porque a todos fignificava, que em obie-

cjuio ao Soberano, com os favores da lua mefma liberalida-

de , lhe dava efte publico final do feu reconhecimento.

769 Mas fem embargo, que efla repartição anda já ex-

preífada por muitos Eícritores , aqui a tranfereveremos ,
por

naõ deixarmos de repetir huma acção , que tanto recomen-,

da a magnanimidade defte incomparável Heróe $ ainda quan-

do faõ mais próprias defte volume as acções de íua pieda-

de, que as do feu valor: porque eftas como militares per-

tencem ao feculo, e aquellas fempre o acompanhaõ ,
pelo que

tem de Religiofas.

770 Deu a feu tio Martim Gonfalves do Carvalhal

a Vilía de Evora-Monte com todos os feus rendimenios : a

Diogo Gil de Ayraõ, f|u Alferes, a Villa de Monte-Alegre,

com terras de Barrofo : a Vafco Machado , que fora feu pa-

gem , a Villa de Chaves também com as fuás rendas : aJoaõ

Gonfalves, feu Meirinho mor , a do Arco de Baulhe , com

certas Quintas mais : a Álvaro Pereira a Villa de Alemquer : a

Mem Rodrigues a do Rabaçal : a Gonfalo Annes de Abreu

a de Alter do Chaò , com feu Caftello , e rendas : a Ro-

drigo Affoníò de Coimbra as de Villa-Alva, e Villa-Rui-
-

r D va;
-
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va : a Lopo Gonfalves as rendas da Alcaidaría mór de Eftre-

moz (qué o Caítello nao era feu) com outras mais da mef-
ma Vil la : a Fernão Domingues , feu Theíoureiro , as de Vil-

Jar de Frades , com parte das de Portel : a Lourenço Annes
Azeiteiro as de Montemor o Novo: a Pedro Annes Loba-
to as de Almada : a Pedro ArTonfo do Cafal as de Porto de
Moz , e de Rio mayor : a João Gonfalves da Ramada as de
Borba : a Rodrigo Alvares Pimentel as de Moníaraz : a Af-
fonio Efleves Perdigão as da Vidigueira : a Álvaro Pires,

que fora leu Veador, certas rendas das terras de Bailo, e da
Pena : a GilVafques Fayao as deBarcellos : a Joaõ AfToníò,

feu Contador, que depois foy Vedor da Fazenda

d

cE!Rey,
a Barca de Sacavém : a Eftevaó Annes Berberreta , que de-
pois fervio de Contador em Lisboa 5 o Reguengo de Alvilla :

e a Martim Gonfalves Alcanforado as terras deBaltar, que
faõ em entre Douro, e Minho. E todas eílas, e outras, que
os Efcrkores nao referem , além de outras mercês , e dona-
tivos a peíToas de menor graduação , deu o Condeílavel com
a obrigação , e encargo de ter cada hum delles certo nu- Condl'ções,que

mero de tropas , conforme a fua capacidade, que a rodo o
tempo, que foííem neceífarias a ElRey, efiiveííem promp-
tas a marcharem com a primeira ordem.

771 Efta heroicidade de animo , ainda que era fun-

dada emjufíiça, e no ferviço d lElRey, nao fe livrou da
mordacidade da detracçaõ. Delia fe ajudarão os emulos pa- do^TSí?
ra quererem manchar a candidez do génio do Condeílavel,

a fim de o malquiítarem com o Soberano, pela demaíia do
jmperio , podo que nao o podiaô confeguir por impofiçao

de faltas de fidelidade. Os mais apaixonados fora6 o Prior

D. Álvaro Gonfalves Camelo, e o Doutor João das Re- o S mayopcs«õ-

gras. Valendo-fe eftes de fundamentos débeis, fobre elies

levantarão formidáveis idéas, que fuggeridas a ElRey, ba-

ilou ouvillas , para cuidar nos meyos de remediar eíte ap«

parente erro ; o qual o mefmo Monarca com indifFerença po-
litica , nem reconhecia , nem defprezava.

77 2 Com alguns pretextos , que foraõ bem percebi-
dos do Condeftavel

, pertendeo ElRey arrogar outra vez a inatos feu

íi as mefrnas terras
, que a elle, e aos outros Fidalgos dera

em remuneração de ferviços. Os outros cederão logo : fó o
Con-

Rcy«

!

1

l
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Reyno.
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Condeftavel fe moftrou invencível pela parte da razão; mas

de tal modo , que a repugnância naõ chegava a fer tenaci-

dade , ou falta de obediência. E por fugir de mais apurar

hum a verdade ,
que fó a negavaõ os intereífados no feu def-

gofto , aufentoufe com a eícuía de ir confultar com os com-

panheiros a repoftamais conveniente a huma propoíiçaõ taõ

perigofa. Recolhendo-fe a Eftremoz , deu aos amigos con-

ta da íua queixa, na qual fe lhe declararão parciaes : e elle

querendo fatisfazer os defejos d cElRey , fem defiftir da opi-

nião ,
que lhe parecia verdadeira, determinou deixar o Rey-

no, e nelle quanto ElRey lhe queria tirar, poflo que já o

raó devia licitamente fazer; porque aquellas mercês forao

concedidas em remuneração de ferviços , para o que havia

também concorrido a juftiça : e fe elle repartira as meimas

mercês com os feus Soldados , foy por terem fervido bem á

Coroa, e para que dalli em diante melhor a ferviífem, co-

mo confiava da mefma condição , com que foraó premiados.

Donde vinha a entender ,
que alienar os beneméritos daju-

fta retribuição já concedida era violência.

773 Grande foy o fentimento, que a ElRey caufou

a deliberação defte ineítimavel VaíTallo : e a naõ^fer injuria

da foberanía o ceder de huma pertençaõ , que naõ tendo ef-

feito fe lhe condemnaria por mal confiderada , fez todas as

diligencias pofliveis ,
para que fatisfeito o Condeílavel , de*

fiftiiTeda refoluçaó. Nefta fe refignáraó de tal modo os ami-

gos , e companheiros do mefmo Condeftavel , que entre

todos fó hum deixava de o acompanhar por occurrencia de

negócios graviflimos. Unidos os mais, queriaófeguillo, of-

ferecendo-fe para viver , e também morrerjuntamente com

in . elle. De tudo era fabedor ElRey ,
que por diíferentes pef-

deacomodaiio foas fe authoridade 5 e boa perfuafaó lhe mandou repetiras

inftancias : até que o Condeftavel , em attençao á Coroa ,

mudou de parecerá cerca da jornada contra a vontade dos

«mulos, mas com notória confolaçao d lElRey , que trazia

os vaííallos íuípenfos , e difcurfivos pelo empenho , que mo-

ftrava em fanear aquellas differenças. Com eífeito o confe-

guio, fem defauthorifar as regalias do Condeftavel , a quem

mais affeclivamente amou , depois de lhe conhecer os emu-

los , e de ver a prudência, com que elle os tolerava.
K

§. IV.

Sentimento

grande » que

teve,.

ElRey perten-
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Como fe hou»
ve EiRtj.

Tfítrou em Caflella , e fem declinar da fua antiga felicidade >

voltou triunfante.

774 "U Oy precifo
, que os Portuguezes defpertaffem Entra-re em

JL ao Marcial eftrondo, com que os ameaçavaó
novagwrrai

os Caítelhanos : e para que eftes cumpriílem as condições
da trégoa, fe lhes tomou por entrepreza a Cidade de Ba-
dajoz. EJRey chamou os Cabos , e peíloas principaes

, que
compunhao o noflo Exercito para fahirem a campo. Mui-
tos ie efcuíáraõ queixoíos : porém o Condeftavel , ainda
que no principio moítrou a repugnância , que bailava a fá-
2er lembrado o defgofio antigo • Jogo delle fe efqueceo em
beneficio da Pátria

, e d 4EJRey , que com inexplicáveis hon-
ras , e mais que políticos agaíalhos orecebeoem Santarém,
e íe unio com elle em Coimbra , para dalli fahirem a exe-
cutar as operações, que o tempo, e a occaííaó pediíTem 3
em defenfa doReyno , e caftigo dos contrários.

_ 775 Confiando naquella Cidade % qne oMeftre de
Santiago entrara pelo Alem-tejo , e fizera neíla Província o
damno, qne lhe permittio a falta de noíla oppofiçaõ

; per-
tendeo o Condeftavel acodir para vingar tantas extoríóes.
Por eíTa caufa , naõ ceifou de refponder a Caftella com ope-
rações femelhantes ás fuás mefmas hoítilidades : pofto que sabeoCond^
as noífas erao defculpaveis pelo motivo, e nellas ío toma- fiav

a
contra °

vamos fatisfaçao do noífo aggravo. Ajuntou fetecentos ca- fogo"'""
'''"

vai los
, e alguma Infantaria do feu fequito , para também re-

petir eflragos nas terras inimigas fem perdoar aos que lhe
concediaõ as leys da milícia. Conftituindo-fe parcial neíla
caufa D. Mem Rodrigues de Vafconcellos , Meftre de San-
tiago em Portugal , ajuntou-fe com o Condeftavel para o
ajudar na execução do prefente defempenho : e fem embar-
go de terem contra fí o tempo (por fe acharem no mez de
Dezembro fogeiros ás fuás inclemências) chegarão felizmen-
te a

1
Villa óe Cáceres, cujo arrabalde com toda a campanha

de dezafetelégoas, que penetrarão, ficou deftruído , e fa-
qneado

: donde refultou recolherem-fe com hum confidera-
vel defpojo de gados , e prefioneiros.

Tc 776 Lajli-

O que obrou

em Cáceres.
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776 Laftimado das noíTas ventagens o General Ca-

ftelhano formou queixas do Condeílavel , arguindo-o de ha-

ver feito efta execução favorecido do feu defcuido: porem

o Condeílavel tudo fadsfez com lhe moftrar, que delle mef-

mo aprendera aquelle novo procedimento, mandando-lhe

dizer: Que fe o achava maliciofo, a fi devia attribuir a cul-

pa, porque contra os Portuguezes havia inventado efta idéa.

777 Depois de outros fuccefíos de menos importaria

cia \
paflbu o Condeílavel a Évora , onde foy Deos fervi-*

do darlhe huma dor aguda, que por tempo de três mezes o,

moleftou gravemente , fem lhe permittir o movimento dos

pés para poder dar hum ío paílo. Efta enfermidade para fe

chamar tormento intolerável , baftou dirigirfe a lhe lufpen-

der os movimentos ,
quando com defembaraço procurava

fervlr a EIRey na campanha. Mas como lhe ficava livre o

efpirito para exercitar a virtude da paciência, facilmente fe

conformava com a vontade Divina. O que mais o martyri-^

fou foy huma oppreííaó de melancolia tao vehemente, que

para a evitar foy precifo bufcar novos defenfivos , e mudar

de terras ; fem que nada baftaíle a lhe deftruir o mal em

quanto naó fe completou o prazo dos três mezes ,
no fim

dos quaes ficou de huma vez livre , e convalecido de am-

bas as moleftias.

778 Com a impaciência de fahir a campanha, aíiim

que fe achou reftituído â faude , logo fe difpoz a empregar os

primeiros paííos no ferviço d'ElRey , e reftauraçao da Pá-

tria. Sabendo , que o Meftre de Santiago vinha a bufcallo

com hum poderofo Exercito ,
que confiava de duas mil lan-

ças, oito centos ginetes, e copiofo numero de Infantes, e

Béfteiros ; e querendo moftrar , que efte grande poder o

naõ aíTuftava , tomou a refoluçaõ de efcrever ao General,

perfuadindo-o a que o efperaífe ; e que'fe prevenifle para re-

cebello ,
para que nas infelicidades nunca tiveíle , que alie-

gar ou as fadigas da marcha, ou o pretexto do defaper-

cebimento. Daremos a ler a copia da Carta , que como re-

líquia fua, devemos efcrever com a mefma antiguidade de

termos 5 que contém o Original.

779 Sefm
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779 SEtior amigo, nuno Alves pereira, Conde de bar- Carta do
aios, e de Ourem, e darrayolos, e Condefta- Condefta-

hre por meu Mor ehey de portuga], e /eu mordomo mar, Meífrídeem embio a encomendar a bofa grafa, fagovos javer , cl a mi Santiago.

foi dito % bos tendes feito jumtamento de bofas gemtes para
me bir bvfcar , e fager mal , e dano em efta terra de mm Snor
elrey

, de cuja goarda eu tenho carrego, e fave Deos
, £ me

prougue, e me pras ferdes a fi prefles como digem que fom-
aes, por% dts ha , $ efta mefma bomtade tinha eu de bos ir
bu/car hu quer afofeis, e fui torvado por fer doente algum
tempo

; eporq^ a Deos grafas eu fom ja em bom pomto de mu
tihafaude, e muito preftes para ir afi da bomtade como das
gemtes, que ja comigo fom jumtas , e por%otro fi efta terra
he ora muito quemte , e por bos efcuzar do trabalho bos ro-
go quamto poffo , $ bos fofrades , e nom enredes de bir tra-
balhar, pcr% a Deos pragemdo , eu emtemdo de fer hum bos
fordes , tam tofte, e mais fedo do que bos podeis bir ; e por
bos em tanto abijardes de algumas coufas Qe bos para efta
mais comprem

, bolo fago faver. eferita em ebora de/efete dis
do mes de Junho, mil e quatro centos, e tantos annos.

780 O Meílre de Santiago leo a Carta , e refpon-
deo de palavra : Que podia vir o Conde quando quiz.eíle Por ReP°^<í°Me.

«ufa deite avifo o mefmo Meftre puxou por mais gente , e
£*^

chamou para engroííarem o Exercito , muitos dos' feus Fi-
dalgos, querendo multiplicar as forças para ©encontro: fen-
do que as do Condeflavel, a refpeito das oppoftas , eraò di-
minutas, íegundofe vio na moílra

, que paliou junto a Ba-
dajoz. Conftava o noílb campo de mil , e oitocentas lan-
ças, duzentos ginetes, trezentos Befteiros , e cinco mil In-
fantes. Com eíle poder entrou por Caftella até Villalva, fa-
zendo varias hoftilidades em quanto naó achava o inimigo,
queeftava aquartelado noCaflello da Feira. O General Ca-
rtel hano lhe mandou hum recado propondo-lhe em nome dos>
fidalgos feus companheiros, que fe retira ffe, ou pefejaíTem
no dia fegumte

, que era Domingo da Santiííima Trindade.
Aceitou o Condeftavel o. pelejar, mas naó em hum dia tao SftSSfe*
íolemne, que defejava empregar nos exercícios feftivos ,

,
mandoUl

Tt 2
que

;
1

1

1

1
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que ufava na campanha. Prometteo comprir com fua pala-

vra na Segunda feira ; mas tao infruótuofamente, que os mef-

mos, que o deíafiáraÒ , lhe fugirão com a occafiao.

781 Fortificados os Caftelhanos em huma ferra altif-

fima, equafi inacceííivel , recufáraõ a batalha , que o Con-

deftavel lhes aprefentava , obrigando-os a fe eftimularem pa-

ra o deíaggravo , com efperallos , e lhes deftruir os Luga-

res vifinhos , efpecialmente a Villa de Safra
, que por íer do

Meftre de Santiago, para eíTeito de o irritarem , os noíTos

a entregarão ás chammas de hum implacável incêndio. A
eftas extorfoens refpondia o Meftre com repetidas promeífas

de paz, aííegurada com feu juramento, para que nunca no

ajufte houveíle falta. E como o noíTo campo partio de Safra

para Burguilhos, lugar murado , e de quatrocentos vifinhos;

emBurguiihcj. temeraõ os Caftelhanos, que fofte combatido, e para foc-

corro lhe enviarão hum avultado deftacamento, com o qual

íe prevenirão para a futura invafaõ.

782 Porém o Condeftavel quiz antes celebrar as me-

morias do dia, do que adquirir neile novo triunfo para fua

fama. Vendo que o dia era o do Corpo de Deos, fó fe oc-

&«-,> cucou em feftejallo na campanha com a mefma folemnidade
Fefta do Cor- 1 ^ J i^ • rr *j r\rr ' jt

da Corte , fazendo Prociílao , e os Cfticios da Igreja, com
tanta piedade , que aos Caftelhanos fervio de afíombro , e

aos noílos de edificação. Acabada a função , houve hum en-

contro tao rijo entre es de Burguilhos , e os noftbs , que pa-

ra o Condeftavel alcançar a vitoria foy neceííario , quede

huma , e outra parte fe perdeflem muitas vidas. Mas con-

fervando-lhe Deos a antiga fortuna, depois de triunfar nefte

conflióto , marchou para Xerez dos Cavalleiros , onde o ini-

migo com. todo o feu poder oefperava: bem , que era tal

o refpeito com que olhavao para o noíío Exercito, que á

vifta delle, como íe lhes faltaftem os efpiritos , cediao da re-

foluçao, que na aufencia lhes parecia invariável.

783 Com efte feguro voltou para a nofla Raya , fem

que o inimigo fe difpuzeíTe a lhe difputar os deíignios , ou

a lhe embaraçar os paifos : até que depois de andar vinte lé-

goas triunfante pelo Paiz contrario, fe retirou para fua Pro-

víncia com o confideraveí defpojo de muitos gados, mulas,

e cavallos. Chegando a Villaviçoía , diftribuío com a coftu-

mada

po de Deos na

Campanh?.

Yitotia contra

os Bursuilhcs.

Recolhe-fe o

Condeftavel.
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mada equidade pelos feus Soldados quanto adquirio nos quin-
ze dias

,
que andou por CaflelJa , reíervando íó para fí, o que

lhe poderia fervir na guerra. E tendo o prazer de achar ne-
fta Villa as Senhoras Dona Brites Pereira, e Eyria Gonfal-
ves do Carvalhal , depois das congratulações naturaes entre
os reciprocos affeclos , que a huma profeíTava como filho

,

a outra como pay , fe deípedio para Montemor, onde ao feu
corpo concedeo algum tempo breve para defcançar das fa- Donde mal-
digas parladas

; eiperando adquirir neftedefculpavel ócio no- m dclcan$0"

vos alentos para os progreíTos futuros nas occafióes
, que ain-

da rlcavaô pendentes.

§. v.

Acode y como obrigação mais precifa , ás hoflilidades feitas na
Beira ; e depois regeita hum cargo honorifico. Affifte ás

Exéquias de fuafilha Dona Brites Pereira ; e fe
dijpoem a deixar o Mundo.

'

784 f~^ Randefoy a conílernaçao, em que oCon-

Negócios fon*
tos , CjUe OCCO»
rerao.

deftavel fe confiderou
, quando de Monte-

mor lhe foy neceiíario fahir para foccorrer a quatro negócios,
que a hum tempo o inquietarão. ElRey o chamava para o
ajudar no importante cerco de Tuy , onde fe achava efperan-
do pelo Rey de Caflella , que vinha peíToalmente foccorrer
aos finados. Da Beira lhe fez avifo feu Governador Gonfa-
Io Vafques Coutinho , que nefta Província entrara o Infante
D. Diniz executando infinitas hoftilidades fem oppoíiçaô

;

porque nao havia poder fufficiente para lhe reíiftir ; e que
nefte cafo devia elle concorrer a evitar mayores eftragos.

DoAlem-tejolhe chegou noticia, que nefta Província feef-
peraya a entrada do Meftre de Santiago, valendo~fe da au-
fencia do Condeftavel para concluir o que naõ pudera, á vi-
fía do feu campo : e de Lisboa finalmente o chamava a for*
midavel invafaÓ da Armada Caftelhana.

785 Nefta afflicçaó confultou aos companheiros , ou- h
";
M A

m,' J r 11 11
*

t
Confulta do

vinao-os, para eícolher o melhor confelho, em ordem á conddtavei;

determinação
, que defejava tomar com acerto. E ainda que

os encontrou deígoftados com a falta dos prémios , e tam-
bém dos foldos y tudo com a prudência, mais que com a

'
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deípeza compoz em tal forma

,
que lhes ganhou as vontades

para fe conformarem com o feu proje&o. AíTentando
,
pois,

que primeiro devia acodirás incivilidades , e deftroços , que

o Infante continuava na Provinda da Beira, marchou a im-

pedirlhe os progreíTos. Chegou a Caftellobranco, e conftan-

do-lhe , que D. Diniz fe achava na Covilhãa diíiante dalli

fete légoas, com a imprudente pertençao , de que os nof-

fos o acclamaíTem , e reconheceííem Rey de Portugal ; to-

mou a refoluçaô de lhe aconfelhar por efcrito a defiftencia,

que devia fazer do empenho, antes que o violentaíle com
o caííigo das armas, que elle fufpendia entretanto, que e£*

perava a repofta da feguinte Carta, a qual também vay fiel-

mente copiada do leu originai.

786 O Enor. Nuno Alves pereira , Conde de BarceUos {

O e de Ourem , e darrayofos, Condeflabre por me»

Snor elrey de portuga] , e feu mordomo mar , me encomendo na

boja grafa , e mercê , e bos fogo faver, que a mi me hee di-

to , que bós fomdes binâo com munias gemies ao reyno de meu

Snor elrey , e fágeis em elle guerra , mal , e dano ; e ain-

da bo peor hee
y
que por bum binâes , vos chamais rey de por-

tugaly do que me muito maratilho , e me parece ,
que fe do bo-

fo confeito joo tal nume tomates , que ho debereis melhor de

cuidar , eje bolo outtem confelhou , emtenâo , que bos nom con-

felhou berdadeiramente ; porque para home de lofo eftado hee

coufa fea , e bergonhoz,a : e porem eu femtindo munto eflas

conz>as<> que fom comtra o fevbifo de meu Snor elrey
, fom

bindo a efta terra por bolas contrariar com ajuda de Deos ;

e boje efte dia da feitura defla carta cbeguey aqui a Caflelo

branco , e embiobolo a diger , para feredes de/lo certo , e ro-

gobos , e pefobos ,
que nom hajais por nojo bum pouco bos de-

ter , porq? Deos querendo eu ferey com bofeo daqui a três dias

pouco mais ou menos &c.

787 Nao chegou o Infante a receber a Carta, por-

que foy o meírno íer bufeado do Condeftavel , que retirar-

fe , temendo o feu nome tanto , como as fuás armas, que j|j

muitos dos que o acompanhavaÓ haviaò efearmentado, E co-

mo o Meílre de Santiago nao íe atreveo a fazer no Alem-:

tejo



Tomo I. Parte III,
$ f%

Venerado dos
noíTosRdigio*

íos.

tejo a entrada, que pertendia ; nem a Armada de Caftella

punha Lisboa na coníiernaçao
, que íe imaginava; tomou o

Condeftavei nova refoluçao de partir com arrebatada mar-
cha para Tuy , a fim de íoccorrer a EIRey na expugnacao de-
lta Cidade. Mas fabendo, que fora rendida, veyode Viíèu
para o Porto aviftarfe com elle , e a receber as honras

, que
com ventagem aos mais vaíTalIos lhe continuava em todas as

occaíioes
,
que fe offereciaó de fe lhe moftrar obrigado.

788 Deípedido d lElRey partio para Évora , e daqui ojcendeftáwi

paífouatiraraVilladeMoura, da obediência de Caftella pa- SfoSf*
de

ra a de Portugal ; ganhando r»aõ fó a Praça , mas também a
Vontade do Teu Governador Álvaro Goníalves de Moura : o
qual conhecendo fer delicio 5 o que antes julgava juftiça, por
diligencias do Condeftavei o confeífou , e defempenhou de-
pois a confiança , quedelle íe fez naconfervaçaõ do empre-
go. Nefta occafiaõ recebeo o meímo Condeftavei dos nof-
fos Religiofos affiftentes no Convento daquella Villa muitas
venerações , que foraó bem correfpondidas

5
porque o mef-

mo Condeftavei em defempenho do affeclo
, que profeíTa-

va á Virgem MARIA May dos Carmelitas , cuidava em lhe
merecer o agrado nos obíequios dos Filhos.

789 Daqui voltou para a Cidade do Porto chamado
d cElRey

, para fer o primeiro dos conferentes na trégua , que
Jhe propunha Caftella. Defvanecida a pertençaÕ , íe reco-
lheo á íua Província, e na Cidade de Évora (aífim como na
de Lisboa ) exercitou os empregos políticos com tanta ex-
pedição nos negócios , e tal madureza nos arbítrios , que
além de íeu Confelheiro , o honrou o Soberano com a dig- EWtoiiweddf

nidade de Governador , e Regedor das Juftiças do Alem-
dasJu^ as -

tejo, eReyno do Algarve, por fiar da íua capacidade, e
do íeu juízo os defempenhos do cargo.

790 Mas ainda que lho concedeo com abíbluto po-
der para o caíligo , e para o premio, independente do re- ^

egeita
°-fiâf

"

curfo á Corte ; por elfa mefma razaó fe efeufou da fuperio-
ridade , que fempre havia de ter limitações , ainda que na
Patente nao vieífem expreífadas ; pois lhe ficavaó fubordi-
nadas algumas peífoas poderofas , que mereciaó a protecção
Real : e lhe diclava a prudência

, que lhe feria mais honori-
fica a Patente fendo reftituída agora , do que ficando depois
ly - -em
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em parte derrogada. Havendo, pois, de regeitar o cargo ufòa>

de hum tao louvável pretexto , que ainda ElRey podendo fi-

car queixofo , fe lhe moftrou agradecido.

791 Daqui paííou a Montemor o Novo, a praticar

as excellentes virtudes, que fa6 notórias, refplandecendo mais

entre ellas a da tolerância em outra perigoía enfermidade ,;

cm que a morte quaíi ficou triunfante de íeus alentos vitaes»

Mas defendendo-o a providencia Divina para os fins ,
que

o havia deftinado, venceo a gravidade da moleftia ; da qual

ainda mal convalecido veyo a Leiria exercitar a oceupaçaó

deCondeftavel, e afíiííir nas Cortes , que nefta Cidade fe

celebrarão para o juramento do infante D. Duarte, que poc

falecimento de feu irmão D. Aífonio em Braga, foy o legi-

timo herdeiro do Reyno , onde fuecedeo a íeu pay no gover-

no , ainda que lhe naô foy igual na fortuna.

792 Achando-fe em Villaviçofa oceupado na funda-

ção da famofa Igreja de Santa MÀRlA, e Senhora NoíTa

da Conceição, na qual a feu tempo fallaremos , teveaíen-

fivel noticia da morte de fua filha a Condeífa Dona Bries,

que havia contrahido illuftre matrimonio com o Senhor D*

Aífonio, filho d cEiRey D.joao I. Sem embargo de naó

íer elle neceílario para aífiftir a efta luduoía função , partio

logo para Chaves , onde equivocando o feu notório pezar

com a confolaçao de abençoar aos léus Netos , moftrou, que

para diflímular tanta mágoa, tinha coração igual á fuamef-

ma grandeza. Daqui com animofidade propriamente fua,

acompanhou o refpeitado cadáver até o Convento dasReli-

giofas de Santa Clara de Villa do Conde, onde lhe afíiftio

ás Exéquias , parecendo no exterior eftatua muda , ao mef-

mo tempo, que no interior, aqnelle golpe tanto o laftima-

va , que lhe chegou a commover toda a alma. Em fim tal

foy a impreífaó, que na memoria lhe fez aqnelle lafíimofo

cataftrofe , que defte lugar , depois que no Coro baixo do

mefmo Convento fe fechou a fepultura da filha, fe retirou

com intento fíegnndo o que jácomíigo refolvera) de paífar

o refio da vida refufeitado para Deos , como fe para o Mun-
do desde então fe coníideraíTe morto.

793 Porém antes de fatisfazer efte Religiofo defejo,

quiz primeiro oceuparfe em fabricas fagradas, que dedicou

a fua
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a Tua poderofiflima Protedora MARIA Mãy de Deos , eri-
gindo humas desde os primeiros alkeíTes , e chegando ou-
tras á fua ultima prefeiçaõ ; fendo mais , que todas fump-
tuofa na grandeza

, e na figura efte Real Convento , chama- r
do de Santa MARIA do Carmo de Lisboa, que já fe acha- ãSTlálj
va muito adiantado; fublime padrão de mármores, jafpes,

b°a "

e outras preciofas pedrarias , firmado fobre profundos alicef-
fes de exquiíita forma , que a naó ferem fufficientes para fu-
ílentar taõ grave arquitectura , íe lavfariaõ de metal. E tanta
era a magnanimidade do Fundador , que em defempenho
da fua afFeduoía deliberação, fe foífe coufa poffivel aopo,
:der humano, os faria de diamantes.

§. vi
Vay á ConquiJJa de Ceuta , e fe reflitue a Pátria vitoriofo.

794 p LRey fem penetrar a refoluçaõ do Conde-
JLj ftavel

, pedio-Ihe o feu parecer em huma ma- SSS2£
Wfl

teria de grande pezo, efperando, que nella oajudaífe com
a própria peíloa. Communicou-lhe a viagem, que perten-
dia fazer a Ceuta , a fim de conquiftar efta Cidade em be-
neficio da Fé , fendo o Condeílavel o primeiro , a quem def-
cobrio efte projecto, e o único que bafíou a confirmallo no
intento

; porque nao fó o approvou , mas logo fe oífereceo
para íe expor aos perigos de expedição taó gloriofa. Prepa-
rou-fe com eíFeito huma formidável Armada

, que confiava
de 220 velas, entrando neíle numero as náos groílas , ga-
les , e embarcações de remo , a qual pofta de verga dalto,
nao havia ainda quem penetraíTe o deíignio d^lRey, que
nefte Reyno deu occafiaó para diferentes difcurfos , e o feu
brado efpalhando-fe por toda a Europa, deixou humas das
Potencias vifinhas receofas , outras vacillantes. Conhecia-fe,
que nefta empreza empenhava EIRey a própria peíToa : e
por eíía caufa chegarão vários Embaixadores a bufcallo com
cautelofos pretextos , mas nenhum percebeo o fim da pre- dos

vençaõ
; até que o Monarca fiando efte fegredo dos feus Ca-

bos
, os convocou , e lhes diífe : Que poflo fe achava âef

obrigado de lhes pedir confelho para huma acçaõ , em quem-
Vv nhum

Mi

nu F

'$

Prepara-íe i
Armada.

Os Cabos o«?i»
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fibum Catholico devia pôr contrariedade , fempre queria ouvil-

los , pondo-lbes primeiro diante dos olhos o gofto , com que Je

expunha a Jacrificar a vida própria , e o fungue de feusfi?

lhos em objequio da Religião.

795 Nefta Junta mandou, que primeiro que todos

ocondcftavei falhíTe o Condeftavel : e por mais, que efte prudente Vaf-
votcu primei-

fallo fe efcufou de aceitar Queila honra , ainda quando lhe

deviaõ preceder os Infantes , que eftavao prefentes ,
cedeo

convencido da obediência ;
porque o primogénito D. Duarte,

a quem íe devia o lugar primeiro , foy o que com importunas

inít anciãs o perfuadio a que fatisfizefle á refoluçaõ d'ElRey.

Fallou então o Condeftavel , difeorrendo na prelente maté-

ria com razoes taõ ajuftadas , que nao ficou fundamento al-

gum para novas ponderações : e fó crefeéraó motivos para

os circumftantes mais fe inflammarem nos defejos de arrif-

carem as vidas em utilidade da Fé. Seguida finalmente a dif-

pofiçaó do Soberano , com elle embarcarão os Infantes D.

Duarte , D. Pedro, D.Henrique , o Senhor D.ArTonfo , Con-

de de Barcellos , e os Fidalgos da primeira diítinçaó ,
que

logo íe fizeraõ promptos a partir. Embarcada também a rm~

licia , defaferrou a Armada , e foltou as velas aos 25 do mez

deJulho de 141 5 , dia confagrado ao Apoíiolo Santiago, em

cuja protecção muito confiava6 os Conquiftadores. Todos

em boa coníerva felizmente chegarão a furgir defronte da Ci-

dade de Ceuta , dando aos Infiéis huma viíía horrorofa, e nel-

la avifo para nos fazerem crefeida reíiftencia.

796 Interrompeo a noíTa profperidade huma repen-

tina tormenta de vento taó rijo , que naõ podendo as náos

íofrer o Ímpeto dos mares , eftiverao em perigo evidente

de ferem foçobradas. Por evitar tao imminente damno, El-

Rey, e os Principes, levadas as ancoras, fe refugiarão na

enfeada de Gilbaltar ; e os navios mais groffos buícáraõ o

porto de iMáíaga. O refto da Armada ficou á ordem do Con-

denável, que fem temer o infortúnio receado de todos, eíle-

ve fobre ferro, triunfante naõ fó da foberba dos elementos,

mas também da impaciência dos Soldados ; cuja defefpera-

çaõ temperou com razoes perfuaíivas de fofrimenro, do qual

elle dava fmgular exemplo nefte accidente. Ainda atempe-

ftade durava , quando ElRey a todo o rifeo mandou huma
embar-

Chega a Ar»

macia a Ceuta.

Témpeflade,

qoc íobrcvqo.

StKCtffo das

embarcações.

i ,
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embarcação

,
que fofria melhor os mares, com avifo ao Con-

deítavel, para que íe vielfe recolher na meíma enleada de
Gibaltar

, por íer paragem , onde eftariao todos feguros de
qualquer ruina. Executada efta ordem, aííim que acabado o
temporal apontou vento de fervir, voltou a Eiquadra naval
para o furgidouro de Ceuta, vencendo fempre oCondefla-
vel fobre as ondas os perigos , como íe neíie Império a ef~

pada lhe fervifte de tridente.

797 Na occafiaô do deíembarque embaraçado com os
Defc ba

effeitos da mais cruenta oppoíiçaó , o Condeftavel foy dos «^"«S»!
primeiros, que puzeraõ o pé em terra , e a foraó ganhan-
do. Os inimigos naô podendo reílftir aos feus pezados gol-
pes

, ainda que eraô numeroíos , e pelejavaó fem amor das
vidas , começarão logo a cedemos o campo , e a vitoria.

•Acodiraõ os ieus Cabos a querer animar a froxidao dos tol-
dados: mas fícavaõ logo defangrados do noíío ferro , fem
haver golpe perdido , nem movimento da noíTa parte

, que
mópromettefle ventura. O Condeftavel rompeo muitos ba-
talhões dos contrários, levando diante de íi quantos fe lhe
oppunbao: até que os noíTos , feguindo aos Mouros, que
buícavaó a Cidade para a defenfa, perdida a ordem , entra-
rão com elles de envolta, defprefando os novos aííaltos, que
lhes íobrevinhaô nas ruas da mefma Cidade. Ganhada com
erfeito efta Praça , ainda faltava render o Cafteilo. Porém
o Condeftavel o aflaltou intrépido, e delle tomou poííe fem
oppoíiçaõ, indo depois congratularfe comElRey, dos feli-

ces fucceííos de tao fermofo dia. Naó tivemos em toda efta
conquifta mais perda

, que de oito homens. Dos inimigos
naõ fe pôde averiguar o numero dos mortos , que huns ava-
liarão em cinco mil, e outros em dez mil.

798 Paliados poucos dias, appareceo repentinamen-
te hum copiofo Exercito de Mouros , formado naõ fó dos
que nos fugirão da Cidade, mas de outros, que concorre-
rão das povoações vifinhas. FormaraÒ-fe defronte da Porta
de Fez, que RlRey mandou abrir para lhes moftrar o def-
prezo, com que efperavao feu poder. O Infante D. Pedro
impaciente de ver , que o inimigo fe demorava no aftalto,
fahio com alguns Soldados a picallo. Depois delíe fahio lo-
go EJRey com poucos companheiros a ajudar a vitoria , que

Vv z fe

Alcançamos»
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n

m

Numero dos
mortos.

Novo accom-
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Mouros»
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fe lhe retardava. O Condeílavel , que por eílar em quartel

diftante, naó lhe foy poíTivel acodir ao primeiro eft rondo,

tendo noticia, que ElRey andava pelToalmente pelejando 5

veyo demandar a poita de Fez, e achando-a defamparada,

deixou nella guarnição fuffi ciente. Daqui fahio acompanha-

do de vinte Portuguezes a ferir o inimigo : e vendo que El-

Rey fe empenhava a retirar os noííos ,
por fe vencerem tan-

to da ira , que fe efqueciaó da difeiplina ;
concorreo com efte

pequeno foccorro para aquella parte, e logo a batalha mo-

ílrou melhor femblante. Com razoes taó efflcazes, como erao

todas as fuás, confeguio que ElRey, e os Infantes fe reti-

raíTem. em quanto eíle recolhia os Soldados. Poftas em fal-

vo as Peííòas Reaes , formou o noílo campo , e começou a

pelejar com tanto fervor , que o inimigo recebeo hum dam-

no confideravel , e com induftria nos foy provocando , e fu-

gindo. Naòpermittio o Condeílavel , que os noíTos lhe íe-

guiííem o alcance ,
pelojuílo receyo, que tinha dasembof-

cadas ; contentando-fe com ver os Mouros laftimados, e fem

animo para nos feguirem, quando paia a Cidade marcháva-

mos vitoiiofos.

799 Retirado o inimigo , appareceo dalli a poucos

dias mayor Exercito capitaneado por Calabençala, iMouro de

grande valor, e de langue Real; Senhor, que até aquelle

tempo havia fido da mefma Cidade de Ceuta: e fentido da

perda da fua cafa , e fazenda, vinha com animo de vingarfe

da injuria, e reílaurar a Praça. Porém ainda que perten-

deo efcalar as muralhas da Cidade ccmaíTalto geral , por di-

recção do Condeílavel fe lhe reííftio de forte ,
que naó fó

achou impoflivel a execução do intento, mas laílimado de

ver o eflragodo feu campo, mandou tocar a recolher , e a

retirar os mortos. Qniz o Condeílavel fahir a carregallos:

ElRey o eílorvou , dizendo-lhe ; Que dos Mouros fó queria

as Cidades , e naõ as cabeças : Que pois havia ganhado Ceu-

ta, que viera conquiflar , nao pertendia outra gloria. Sogei-

tou-fe o Condeílavel em attençaó ao Monarca : mas naõ fe

deícuidou de obfervar os movimentos do inimigo para lhe

fruftrar os defignios : até que os Mouros de todo íe retira-

rão , defpedindo-fe da Cidade com eílrago fatal , feito nas

caías de prazer , arvores , e gados de todo o contorno. O
Con-
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Condeílavel, a quem EIRey havia encarregado os baflimen-
tos da Praça , os prevenío de forte , que poderiaó fobrar a
neceífidade de muitos annos. Deixada finalmente a Cidade
entregue a D. Pedro de Menezes, feu Governador, voltou
o Condeílavel em companhia d cElRey para a Pátria, onde
depois de reílituído, fe confagrou ao ferviço de Deos fem
outros cuidados.

\

Volta

íos á

ô os nof»

Pátria,

CAPITULO V.
De algumas dilpoficôes precisas para fe erigir, e depois

habitar o Convento do Carmo de Lisboa.

AOy o magnânimo Condeílavel pontuaíiííí-

mo em defempenhar a fua devoção na fa-

brica deíle Régio Convento , do qualdr.- oechraja

remos depois huma diífufa, e conveniente noticia, efcreven-
Mc,:~"-S

do todas as particularidades aííim da Igreja , como das par-
tes principaes do meímo Convento , no eílado , em que de
preíente fe acha • por naõ caber na clareza da Hifíoria Chro-

\

nologica a diftinçaõ das partes, que ficarão da fua primei-
ra fundação

, e das que depois accreíceraô por induftria dos
Prelados, e beneficio dos Fieis. Mas porque eíTa larga def-
criçao depende dei ratado particular, a feu tempo o dare-
mos a ler , depois que chegarmos á final conclufaó de tu-

do o que pertence as acções do noíío Fundador , dirigidas
ao material, e também ao formal da fundação.

§. 1.

Compra o Senhor Condeftavel o chão para nelle fundar
o Convento.

0O1 [)^ r antiga tradição fe diz, que no fitio de- Amiga

Jl íle Convento houve huma Ermida de NolTa s *0i

senhora com o titulo das Candeas, com que a Igreja cele-
bra o ineffavel Myílerio da fua Purificação ; e que neíle fa-

grado Edifício floreceo huma devota Confraria, que fervia

a
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á mefma Senhora ; fendo os Irmãos os feus perpétuos A&
miniftradores. Também fe affirma , que havendo o Conde-

ftavel de fundar eíle novo, e fumptuofo Templo, íe con-

certara com os taes Adminiítradores ,
para que lhe permittif-

fem fazello naquelle lugar debaixo de certas condições, co-

mo de ficarem elles com o ufo da Capella mór, para nella

continuarem juntamente com osReligiofos os feus Exercí-

cios efpirituaes , e mais funções Eccleíiafticas , que fem per-

turbação da Communidade íe lhes poderiaó permittir ; co-

mo a peííoas, ainda que íecul ares , unidas aos Religiofos,

por huma afFe&uofa, e quaft indiíToluvel confraternidade.

802 Mas ainda que eílas, e outras regalias aponsaõ

os amados Confrades do noílo Santo Efcapulario , perfeve-

rando com o brazaõ de ferem pofteridade dos antigos Ad-

miniflradores da Ermida , chamados vulgarmente Irmãos do

Capellinho : como o contrario conda de Efcrituras authenti-

cas, e monumentos firmes • flcaô os Religiofos deíobnga-

dos de convir em todo o rigor de feus delejos. Verdade he,

que pelos merecimentos de taó dignos , e tanto noííos af-

feiçoados Irmãos , lhe devíamos conceder as mais excellen-

tes prerogativas : porém aíTim como naÕ podemos negar, que

em tudoYaõ credores da nofía eípecial efimaçaô ; também

elles devem confeflar, que ras funções de noílas mais par-

ticulares íolemnidades em tudo íaó admittidos.

803 O quenefta matéria temos por certo, he, que

o chão do Convento foy de huma Herdade , que o Senhor

Condeftavel comprou aos Religiofos da Santiiima Trin-

dade: e as terras da parte do Sul da Igreja, onde eftao os

grandes arcos , ou botaréos ,
que á parede da mefma Igre-

ja fervem de fulíimento, foraó de Micer Cailos Peçanha ,

Almirante defte Reyno , e de fua mulher Dona Brites Perei-

ra. Tudo confia de huma Efcritura celebrada na Era de Ce-

far de 1437 , que correfponde ao anno de Chriíto de 1399,

pela qual o Condeftavel lhe deu humas cafas fuás no Po-

ço da Foteya , fitio, que então fe chamava Judiaria Velhx

de Lisboa; e forao em troca , ou e/cambo ( fegundo diz }

por hum campo e ferro em que entaò eftavaõ fuás caz,as apâr

do Mofteiro , e Igreja ,
que elle mandava fazer naquelle^ lu-

çar conforme o ajufle que entre fi como partes celebrarão: e

vinha
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vinha a fer : Que for humas cafas do mefmo Almirante

, çw?
/<? deitarão abaixo naquelle largo, que hiaõ ateftar com o feu
ferregial , elle dito Qondefiável mandariafabricar outras áfua
eufia 3 oftfe ao Almirante convieffe , mi taljórma, que ao mef-
mo tempo, humas /e foffem erigindo , e outras desfazendo.

804 Faltando na mefma Efcritura á cerca das confron-
tações do Convento, diz aílim: Por buma parte vav atte- Frova Parao

/2 /t f ' 1 1 % ' intento.
ytar M »0^0 ferregial , * />^ outra com herdade da Trinda-
de , e 0«/™ herdade minha

, que houve do dido Mofleiro da
Trindade &c. E fe houvelTe aquella Ermida neíle íitio , fe-
ria de admirar, que delia naõ fizeíTe menção o Senhor Con-
deftavel , trazendo á memoria affim o ferregial do Almiran*
te, como as herdades , alheya , e própria, daquella circum-
ferencia. De haver nefle íitio a dita herdade, naõ faltaó pro
vas, que poderíamos allegar : porque ainda na Província vi-
vem Religiofos de muita idade, que na Cerca do mefmo Con-
vento viraõ oliveiras , as quaes pela groíTura , e corrupção
do tronco , indicavaõ trazer fua origem de muitos feculos:
e da Ermida, em que fe falia, nem fe encontrão memorias,
nem apparecem veftigios.

805 Mas como defta authorifada Confraternidade ha-
vemos defallar com a poíTivel individuação, quando da Ca- A^^JS

__ii„ __/ 1 rr , t • 1 »i •
* * . _ aos Confrades

pena moi da noiia Igreja dermos noticia; entâÕ fe acabará docapeihnho

de conhecer a certeza , que ha da antiguidade deftes noíTos
Irmãos

, fem que lhes íeja neceílaria afTe&açaõ alguma pa~
ra eítabelecimento da incomparável gloria , que goiaõ de fe-

rem com anoíla Communidade congénitos neíle Convento,
muito antes de concluído. Baila agora allegarmos, para o
noíTo intento, a Efcritura acima declarada, a qual foy ce-
lebrada em Lisboa , e feita por Gomes Lourenço aos 28 de
Agofto do íòbredito anno de 13995 cuja copla daremos a,

Jer no fim defte volume.

§. IL

%

Pede as licenças necejfarias.

806 PAra o Senhor Condeftaveí dar pri ncipio a eíte

Sacro Edifício , pertendeo d'EÍR.ey a licença, Z
-icença.epro»

.ey a licença, <ecç aó d*H-

enelle achou protecção. Efta nos confta da Carta do mefmo Rey *

Senhor
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Senhor Condeftavel , que adiante copiaremos : Confta ,

que

EIRey (eu Senhor (como elle diz) em tudo conveyo com a fua

vontade , permittijido-lhe fazer a obra como melhor lhe pa-

receffe , e prometendo-lbe concorrer com tudo o que necejjario

foffe da fua parte. Jnterefíbu-fe o Monarca noeffeito defta

grandiofa fabrica (pofto que fem defpeza própria) por muitos

titulos : já para que efte feu amado Vaflallo deixaífe o melhor

defempenho da fua devoção , e liberalidade: jáparaqueefta

Corte mais fe authorifafle com a pofíe de hum Templo capaz

de encher coma fua grandeza os olhos humanos.

807 Mas porque lhe era igualmente preciía a facul-

dade da Igreja , recorreo á fua vifivel Cabeça , que então era

o Papa Urbano VI, reprefentando-lhe leu intento, e o mo-

tivo, que o inclinava a executallo, rogando-lhe, que lhe con-

cedefíe benignamente efta graça para honra de Deos, e glo-

ria defuaMãy Santiííima, a quem feu affe&o fe dirigia, e

a nova fabrica fe confagrava. Muito louvou fua Santidade

efte fervoroío defejo , e per caufa delle foy íua propofta

naó íó attendida , mas também gratificada por claufulas ex-

preífivas , que fe contém no Breve, mandado para eííe e£-

feito paflar no dia 8 de Dezembro do anno de Chrifto de

1 386, achando-fe o mefmo Papa na Cidade de Génova. Prin-

cipia o Breve : Piis Fideliutn voth , &c. Cuja copia fe achará

juntamente com outras no fim deite volume. Veyo comme-

tido ao Bifpo de Vifeo
,
para que delle foííe Executor : bem

que em attençaò ao Condeftavel , eraõ tanto como elle , em-

penhados em o receber, os que o poderiaó impugnar.

808 Para demonftraçaÕ do muito , que o Vigário de

Chrifto fe obrigava de taò heróica piedade, querendo cor-

refponder á liberalidade , com-que elle ofTerecia á Virgem

Senhora taõ aventajado donativo , multiplicou em feu obíe-

qnio os favores, mandando-lhe paíTàr em hum mefmo dia,

que foy aos 26 de Novembro do anno de 1387, dous Breves:

hum em que revalidava o que antes obtivera para contrahir

matrimonio com a Senhora Dona Leonor de Alvim , fem em-

bargo do parentefeo: outro para que pudefíe fazer celebrar

Mina a qualquer hora , que foíTe conveniente depois da

meya noite , a fim de que elle, fua Efpofa, e familiares a

ouvifTem particularmente, ainda nas occaíiôes de interdição,

naõ
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mo havendo para elJe incorrido. Principia eíle ultimo Bre-
ve ; Dih ão filio nobili viro Nuno Comiti, &i. o qual fe guar*
da com outros no Archivo defte Convento.

§. ih.

Dá principio ã fundação > e depois âe algum trabalho* fe
effátúa a obra da Igreja*

809 f~^ Onfeguidas as licenças
, que erao precifas,

V-> cuidou o Senhor Condeftavel em dar princi-
pio á fundação da fua grandiofa obra , no íitio, que eícolhe-
ra, porfer para o intento o mais accommodado. Delle dare-
mos noticia quando deícrevermos tcdo o Edifício depois de
concluído. Feita a primeira planta, conforme o defejo do
magnânimo Fundador, ficava a Igreja com a frontaria para
a banda do Rocio, para o qual fe havia de defcer por de-
grãos, que foliem deminuindo até a planície do valle. Eíle
por eflar naquelle tempo cuberto de arvoredo fe chamava
VaUVívde-> nome, que ainda conferva, naó pelo que parece*
mas em memoria do que antes fora. Porém occorrerao tan-

tas dificuldades contra a execução do deíenho, que o pruden-
te Fundador fe fcgeitou a variar de refoluçaõ; fendo no feu
conceito, mais que todas poderofa a intelligencia , de que
c-ra próprio das Igrejas infignes da Chriftandade terem a por-
ta principal para o Occidente, pela razão , que, entre outras,

os Efcritores aííinaô , de que os Fieis hajaõ de adorar a Deos
voltados para o Oriente , donde recebemos o incomparável
beneficio da Redempçaó.

810 AíTentando-fe, pois , que o Edifício fe fundaífe

conforme a idéa, que agora vemos executada, ajuílou o Senhor
Condeílavel a obra com os Meflres , que para ella fe lhe oífe-

receraõ: e logo lhes diífe, quehaviaó de principiar pela Ca-
pela mor , e cruzeiro da Igreja, para com brevidade collo-

car a Soberana May de Deos, a quem todo o Edifício era

confagrado. Juntos os materiaes, e aberto o aliceíTe , fe dei-

tou com grande folemnidade a primeira pedra no mez deJu-
lho do anno de Chriílo de 1389: e ainda que nao achamos
memoria do dia certo , em que fe praticou efta fefíiva acção;
1 Xx como

Primeira plan»

ta da obra.

Como foy rs*

geicada.

Idéa , que fè
íeguio.

Anno de

118?.

Quando fe dei'

tpu a primei-
ra pedra.
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como depois o Venerável Fundador declarou 5 que femprç

no feu coração propuzera edificar efte Convento para a Or-

dem de Nolla Senhora do Carmo, crivei he, que celebraria

a função no dia 16 do dito mez , por fer o próprio da Com-

memoraçaó folemne da mefma Virgem Senhora.

8 1

1

Porém tanto foy o prazer , que refultou defta ac-

ção de piedade, quanto o defgofto , que íobreveyp. de Te

achar, que o terreno era comporto de arêa morta, taó incapaz

de femelhante fabrica ,
que fendo precifo , para fegurança

da obra ,
profundarem-fe mais os alicefies , correo a arêa,

e naõ fó arruinou os primeiros fundamentos, masnelles pe-

rigarão algumas vidas. Segunda vez fe abrirão os meímos ali-

ceifes, e os fundamentos fe erigirão mais reforçados:, mas

fempre aconteceo o mefmo infortúnio: porque ainda, que

a cautella dos officiaes lhes íalvou as vidas , naõ baftou a

fortaleza da nova parede a reíiftir á violência da arêa, que

outra vez correo , e aballando as pedras , as deixou fobterra*

das, e fez toda a deípeza inútil. Neíles termos ,
veyo o

Venerável Fundador a conhecer , que á dificuldade deixa-

va de íe vencer por falta de intelligencia dos Meíires, pon-

que eraõ notórios os erros , que na primeira vez fizeraõ , e

na fegunda naó emendarão.

812 Defpedidos por eífa caufa, fem outro caftigo,.que

ficarem por elle regeitados , fez o mefmo Fundador novo

obra ajufle com outros Medres ,
que achou ferem os mais famo-

sos Mcítrc». ços m prat j ca çj feu officio. Eraó três , e todos com o mef-

mo appellido. Chamavao-fe Affonceanes , Gonçakams , e Ro-

ârigeanes. E fem embargo de os julgar a opinião commua

capazes de efFeituarem a obra , como elíes promettiaó , an-

dava o Senhor Condeftavel taô receofo do fucceíTo do ter-

ceiro jacto, que naó fabia como lhe houveííe de fegurar a

felicidade á eufta das mayores defpezas : de tal forte ,
que

ouvindo aos Medres excluídos , defeulparem-fe com o pre-

texto de que o terreno nao era apto para taó fublime fabri-

ca ,
porque as pedras naó tinhaó pezo , que baftaífe a fu-

ílentar a força da arêa , que fobrevinha ; chegou a prote-

ftar f e na opinião de alguns , com juramento
)

que fe os

aliceííes terceira vez fe arruinaflem, os havia de fawr de

bron&e. ; - -

813 Sem

Entraõ na 1

Inísnco» que te

ve o Gõdefta
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813 Sem fiar do cuidado alheyo coufa, que pudefle

caber na diligencia própria , tirou huma exaóta informação

á cerca dos melhores ofíiciaes de Canteiro , que fe achavaó o/Emes de

em Lisboa : e com erTeito convidou para a obra os quatro
anle"°'

mais peritos , que eraô dos nomes feguintes : Lourenço Gon-
jalves ) EftevaÕ Va/ques y Lourenço Affonfo , ejoao Louren-
ço. Até para amaíTarem a cal mandou vir dous homens , bons
íervidores , que lhe fabiaó dar a melhor tempera , Judêos
deprofiííaó, e íe chamavaôJudas Accarron, e Benjamim Za- ^^ dâ

fas. Com todos fez contrato , e fe ajuftou
, que trabalha-

riaõ de jornal 5 em tal forma , que em quanto o Senhor Con-
denável lhes nao faltaíTe aos pagamentos , nao fe poderiao
elles ifentar do feu ferviço neíla obra. Da mefma Eícritura

feita naquelle tempo conftaõ os pagamentos 3 que fe lhes fa-

ziaõ : e fegundo fe acha nella declarado : Davaó a cada fer-
vidor dez* reaes cada dia , e ao official , que era officiai trin-

ta reaes. Efte era o jornal do Meftre explicado com a redu-

plicaçao do termo Official ; pois os outros fá recebiaô treze
reis por dia , e ganhavaõ bem para dous alqueires e ?neyo

de trigo, porque valia então a cinco reis. Coníla do livro,

e Tombo dosBrazoes , e Armas dasFamilias defteReyno,
que eftá no Cartório da Nobreza , no titulo 6 , que trata dos
Pereiras a folhas 17. A dous Efcudeiros feus de grande con-
fiança encarregou as duas oceupaçóes , a hum de pagador ,

a outro de mandador da obra. O mandador foy Álvaro Pi-

res, o pagador Pedro Gonfalves 3 refervando fempre para íi

a principal íuperintendencia.

814 Lavradas as pedras na forma, que pareceo con-

veniente , e bem difpofto o mais que neceffario foy para o

intento , ( dizem as noíías Memorias ) logo com efles bons

officiaes empeçou o Conde a fua obra a ter/eira vez, pela

parte do valle , e nom quis levar os fundamentos direitos a H& dos tew

fundo , por affim lho certificarem os Meflres , mas para mais
WI0$ allccíres *

fortificação , acordarão , que foffem inviaz*aâos com feus
degraos ; e que empeçaffem hum bom falto a traz, do valle

( hoje chamado Valverde
) para que nom fá tlveffem a ter-

ra
, que nom correffe , mas que quando as paredes fof-

fem erguidas , nom lhe podejje a terra fazer alguma rapa-

ria.

li Xx z 81j Por

ti

, 8

Pagador, e
mandador.
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815 Por efte modo fe confeguio o pertendido effei-

to , depois de huma confideravel defpeza , que o magnâ-

nimo Fundador avaliou por bem empregada. aíTim que ven-

cida á dificuldade \
foy a obra acima. Oito annos

(
que fe

contarão até o de 1397 ) Te gaftáraõ na fabrica dos alicef-

fes, e Cruzeiro da Igreja. Continuáraõ-fe depois as paredes

do corpo da mefma Igreja , com a qual o Venerável Conde

nos feus dias chegou á uhima perfeição. Mas por defeito da

mefma terra ,
quando as ditas paredes íizeraò aíTento , abrio

o frontiípicio por entre o pórtico , e o cunhal da parte do

Sul s e dizem as Memorias deite fuccelTo : Que a naÕ fer a
jRUina cia pare* ' . ."- j- , ^-x

de da igreja, frontaria taõ forte de pedra noz, , fempre viria ao Junao. i^ue

eftas ruinas procediaô da inconttancia da arêa, que compõem

eíle terreno , fe prova com os alicefíes , que de prefente fe

abrem nas viíinhanças da mefma Igreja, em qualquer deíci-

da do monte, pois he certo, que nelles fe vencem íeme-

Ihantes dificuldades : e no profundo poço ,
que na cerca de-

ite Convento íe abrio no anno de 1719» fe experimentou

qual era a qualidade do terreno; diffkultando-fe ,
por eíla

caufa , de tal modo a empreza ,
que para feconfeguiro in-

tento foy neceílario, que a boa inteliigencia des Meftres fe

ajudaíle dos melhores artifícios.

816 Grande foy o cuidado, que ao Senhor Conde-

fíavel a e naõ menos aos offlciaes caufou aquella novidade:

e buícando-fe o meyo mais proporcionado de ficar toda a

ruína bem reparada, fe aílentou, que a parede do Sul de-

via fer reforçada com huns arcos , que a fuftiveíTem ,
para

Bdar&i.com effeito de naó dar mais de fi para aquella parte. Daqui pro-

que ie repara-
cecjeo fazerem-fe os botaréos , que actualmente exiíiem

Tumerotoi. no lugar , onde (como já eferevemos) eftavaõ as cafas do

Almirante Micer Carlos Peçanha , as quaes fe defmancharaó

por Eícritura , que houve de efeambo , ou troca, como fica

dito. Semelhantes arcos, ou botaréos fe encofíáraò a outra pa-

rede da Igreja da banda do Norte : e pofto que eftes já íe lan-

çarão abaixo , foy porque na mefma parede em altura com-

petente da parte do Oauftro fe acerefeentou mayor groíTu-

ra -, e fe entendeo, que levantados os pedeítaes dos arcos do

mefmo Clauftro com a mais obra , que fobre elles íe tem

erigido, fupprem aos botaréos, que antes foraó neceíTarios,

e depois fuperfluos. §• IV.

*
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lazew-fe commodos , e faõ os Carmelitas da Vil/a de Moura
chamados para afjifiirem no Convénio de Lisboa.

817 ASfim que a obra da Igreja fe foy augi

do 3 logo o piifíimo Condeftavel dilp

jmentan-
)go o piifíimo Condeftavel dilpoz , que

fefizeíle a necelTaria accommodaçaó para os Religioíos, que
haviaõ de viver nefte feu Convento. Defde que fe reíolveo
a fabricallo

, he certo , que fempre infiftio na vontade de o
doar aos Carmelitas , por gofarem o prezado titulo de Filhos
efpeciaes da Mãy de Deos. E pofto que efte fegredo naõ
foy naquelle tempo revelado , fempre veyo a fer baítante-
mente percebido, já pela eleição, que elle fizera dos meí-
mos CarmeJicas para primeiros habitadores do Convento,
ainda que então ió como hofpedes ; e já pela affeétiva de-
voção, que profeíTava ao noílo Habito, a qual crefceo de-
pois que teve naõ lo noticia , mas também experiência da
exaóla obfervancia , e louvável procedimento dos nolTos Re-
ligioíos do Carmo de Moura.

818 Na occafiaó, em que foy reduzir efta Villa á obe-
diência de Portugal , ou em outras

, que fe lhe offereceraõ
quando refidio noAlem-tejo, teve com aquellesReligiofos
muita communicaçaó , e com os dous Padres Doutores Fr.
Affbnfo de Alfama, e Fr. Gomes de Santa Maria boa ami-
fade. Por eífa caufa lhe conftavaò algumas particularidades

daquelle Convento , onde ainda fe guardava o primitivo ri-

gor da noíía Regra na forma , que o notfoJerofolymitano Pa-
triarca Santo Alberto a entregou a S. Brocardo, fegundo Ge-
ral dos Latinos , para a fazer profeílar em toda a Ordem. Sa-
bia (como depois expreíTou) que por virtude da mefma Re-
gra naÕ comiamos carne ; mas que fó fora do Convento ,

fendo hofpedados em cafa eílranha, por naÕ darmos opref-
faõ , nos era permittido comer as viandas , que com a fub-
ílancia da meíma carne fe prepáraó. Naõ ignorava a con-
tinuada abítinencia, em que vivíamos , pois alem dos jejuns
da Igreja , guardávamos os da Ordem por tempo de féis me-
zes continuados

., que vinha a fer defde a feftividede da Ex-
altação da Cruz , até á Pafchoa da Reíurreiçaõ. Via finalmen-

te

Principio do
Convento.

Communica-
çaó do Senhor
Condeftavel ,

com os Carme-
litas.

Noticia» que
teve do nclTo

Inftituto.
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te o indifpenfavel filencio , e quotidiana Oração daquella

fempre occupada Communidade : e aílím deftas efpeciaes, co-

mo de outras Regularidades commuas ás mais Religioens.,.

formava dos Carmelitas hum conceito igual ao feu mereci-

mento.

819 A razaô porque naquelle Convento fe guardava

uSEES* o rigor primitivo de nofia Regra, he , porque ainda os Sum-

Kegrl?
t0da

mos Pontífices naó haviao mitigado os três Pontos, ou Ca-

pítulos delia, que acháraô fer convenientes, para melhor

nos empregarmos no íerviço da Igreja , em ordem aos fins

para os quaes fornos recebidos na Europa. O Papa Eugénio

IV foy o primeiro, que ponderou as caufas ,
que fe allega-

raó ; e havendo-as por juftificadas , nos difpeníou a abíii-

nencia da carne , e permitcio,- que a poderíamos comer três

dias na íomana , nos quaes ficaríamos também delobrigados

do quotidiano jejum dos féis mezes ; e finalmente nos miti-

gou o continuo íilencio , como incompatível com os a&i-

vos minifterios , que actualmente exercitamos : o que tudo

mandou Sua Santidade executar por huma Bulia paííada em
Quando f y iuarco deiJ/u* a qual principia : Romani Pontifias,&c, A
mitigada. 3 ~J ' ~i 1 * n . T , 1 „

meíma graça confirmarão os Papas Pio 11 no anno de 1459»

e XyílolV no de 1476.

820 Communicou o Condeílavel aElRey o feu defig-

Ifjfcarm ; riio: e com approvaçao ím efcreveo ao Padre Doutor Fr.Af-

fonfo de Alfama , Vigário Geral dos Carmelitas deite Reyno,

rogando-lhe, que do Carmo de Moura , onde actualmente

aííiftia, lhe enviaíle Religiofos hábeis para adminiftrar os

Officios Divinos dentro do. feu Convento de Santa MARIA
de Lisboa , que hia fabricando ; e muito defejava, que a

Mãy deDeos foífe logo fervida com os reverentes cultos,

que o adiantamento da obra déífe lugar. Declarou-lhe , que

a íeu cuidado ficava a providencia do neceífario para fuílen-

taçaÕ , e veíluario dos taes Religiofos ,
que tudo recebe-

riao conforme o feu Inftituto
5

pois naõ ignorava aquellas

particularidades , que acima flcaÔ expreííadas. Determina-

damente lhe infinuou ,
que era do feu gofto , e também do

agrado d cElRey, que para Prior do novo Convento vieífe

nomeado o Padre Doutor Fr. Gomes de Santa Maria, que

pelas fuás virtudes , e letras , fe çonítituío benemérito dos

mais

chamados.

,
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mais authorifados empregos. Quanto ao numero dos Con~
ventuaes ie refeno ao que lhe havia já communicado, íe-
gundo coníla da íua Carta

, que he do theor feguinte.
1

821 A mui honrado Doitorfr. Afonfo âalfama bi-n gairo geral do mofam de Santa Maria de Mou-
ra falve Deos. Ante que todo beijo o bofo fanto ejcapulare
dom eftremado da madre de Deos , q ho trove doCeoparade-
fendtmento dos feus frayres por a muita faifon % desfita bi~
da les houve, e des entom le prove, % mm forades ofendi-
dos dos mãos em terras do eflades. iodo efto merecedes por
bofo bom biber q3 be pola guim que praz, a bemdita madre
do Carmo, fabede que por horas vos fago ho rogamento , e
petifom, %ja vos eu dito hei de gram ferbiço para Deos e
para fuajar.ta Madre que me feito tem mui altas graças, e
favores ; e por el/os recibudos fagendo eftou efte mofleiro pa-
ra Santa Maria q, a Deos graças abondo vai adiante com os
bens que me o mefmo Senhor deo. e como quer % des ofeu co-
meço determtnê que efttveffem em ello fraires ou freiras a
meu apralimento

, % fegun creo volo ja contei , agora pe(fo-
tos, e rogobos per mercê , ^ xenhades a exalça* o ferbiço
de nojfo Senhor e de fua madre , que de mui alto efiaràò olhan-
do para todo o % lhes em /eu amor figerdes ; e porem mais
rogobos,

q, o Doitorfr. Gomes q? ao certo boa nomeada tem,
venha per Prioldos outros fraires como ajfm a meu Snor elrey
he de contento, e mefebre eflo dife afua bontade

, por em efto
mofleiro por todo/os modos querer combir com o que de fua
ajuda he fegun a minha tençom : e poderedes trager os frai-
res atá o numero q vos ante o tempo difje , e fejaõ bons e
dos Portuguez.es de boa fé a pátria embiados pela guiza que
a vos convir q fendes o mor del/es na jurdiçom. e como pela
boffa ordenaçom no comedes carne, e tenedes jejunos mui com-
pridos , nao acharedes aqui menga de provifom porque fica a
meu carrego darbos o comer e beffir a bofjo comento

,
pois que

do que meu he, e do q me Deos , e meu Senhor elrey deo pofo
fager mercê, e eflo he tornar a ello o que me antes preflou:
e por nhum acaecimento leixedes de bir prefles a pós do meu
rogamento a fager todo/os ferbicos de (acerdotes no tanto que
aqui efúberedes nefle mofleiro com o carrego do efprito , que

abondo

Carta doS&
nhor Con-
deitavel pa-
ra o Doutor
Fr. Affortío

de Alfama,

PedeReligio-
fos.

Nomea Prlàtt
para que efte

leja eleito.

Promete prop»
ridaõ na aílif-

tencia do pre»

ciío.

J
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úbotido ba onde facaâes a 'bofa oraçom , e donde efiejades ejk

condidos com o filencio de bofa ordenaçom que fegun fama be

jffim mefmo o vos para £)eos dá grandiojos merecimentos , e ai por horas

nom digo. EJcrita em Lisboa em o primeiro deJaneiro. Era

de mil quatro centos e trinta e tantos armas.

Conde Eflabre.

822 Defta Carta evidentemente fe collige, que os

Religiofos Conventuaes nao vieraó para Lisboa no mefmo

anno de 1389 quando fe deu principio á obra , fenaõ paira-

dos maisannos, quando já para elles haviao commodos : é

fó depois do anno de 1392 fe podem verificar aquelles tan-

tos, que o Fundador exprime na Carta. Também fe infe-

re ,
que já ao Padre Doutor Fr.Affbnfo de Alfama havia com-

municado o defejo , de que os Carmelitas vieífem occupar

o Convento ,
que fe hia fabricando 5

pois agora deixa era

filencio o numero dos taes Religiofos Conventuaes ,
como

coufa já praticada, conforme o eftado da obra. E pofto que

na doação feita á Ordem, diz: Que no Convento, defde

o feu principio , fempre aífiftirao Carmelitas , nao fie por-

que no mefmo dia , e anno nelle viveífem regularmente.

Além de que ,
gaftando-fe em fe fabricar todo o Edifício

(como depois veremos ) o tempo de 33 annos, bem pode-

mos chamar principio até o fetimo , e oitavo de fua funda-

ção, c
823 Deíla mefma Carta entendemos , que teve fun-

damento quem diííe, que o Senhor Condeílavel para pri-

meiros Conventuaes fó pedira Portuguezes , moítrando-fe

por elles taò apaixonado na paz, como pela Pátria o havia

fido na guerra. Porém o certo he , que nao cabia na pie-

dade de. hum Varão taõ prudente excluir Religiofos eftran-

geiros de huma acção , para a qual folicitava os mais dig-

nos. O que na Carta quiz dizer, foy ,
que vieífem Religiofos

fieis á Pátria no fequiro do Rey nacional : porque como na

occafiao prefente haviao muitas peíToas affeiçoadas a Caftel-

la, que declaradamente abraçarão o feu partido
5

queria elle,

:

que os feus Conventuaes (ou foíTem naturaes, ou eítrangeiros)

obedeceflem de coração á Coroa , que elle defendia , por

nao dar feu paó a comer a quem ou nas obras , ou nos affe-

caos lhe foífe contrario. .
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§. v.

Nomeào-fe os Conventuais , e Prior para o Carmo de Lif»
boa. Vem com elks de companhia feu Vigá-

rio Geral,

824
||

Ogo que o Vigário Geral recebeo a Carta do
JL-fSenhor Condeftavel , fazendo delia a eftima-

çaô
, que feu Author merecia , a mandou ler em Capitulo ,

onde ufando da commiftao
, que o noílò Reverendiífimo pa-

ra femelhantes occurrencias lhe concedera, nomeou para Prior
do novo Convento o mefmo já iníinuado, o Padre Doutor
Fr. Gomes de Santa Maria , cujo nome dava no Reyno hum
plauíivel brado: e poftoque efte virtuofo Varaõ fempre fo-

gio demandar, por cuidar fó em obedecer , naÕ achou ago-
ra razão para fe excluir do emprego: porque devendo em-
penharíe em fatisfazer a vontade do Fundador, naõ igno-
rava , que na aceitação deita Prelafia lhe dava goíto*

825 Elegeo para Conventuaes os mais reformados da-
quella exemplar Communidade. Taes foraò os Padres Fr.

Luiz de Serpa , Fr. Gonfalo de Santa Maria , Fr. Vafco Pin- «"««*»

to, Fr.Joaõ do Santo Eípirito, Fr. Álvaro da Mota , Fr.João
de Guimarães, Fr.Joaó Gonfalves, que foy Meirinho mor
do mefmo Condeftavel ; e depois de premiado com a Vilía

de Arco deBaulhe, e algumas Quintas, pelos merecimentos,
que adquirio na campanha , deixou o Mundo , e fez a Deos
facrifício da liberdade no Convento do Carmo de Moura,
onde tomou o Habito, e profeíTou : finalmente Fr.João de
Talaveira, que pelo cognome parece fer Caftelhano. Don-
de fe convence a equivoçao, que houve na intelligencia da
clauíula expreíTada na Carta; pois he certo, que fe exclui íTe

Religiofos eftrangeiros , naó feria efte admittido na comi-
tiva dos Natnraes.

826 Nomeados os Religiofos
, que vinhaô obedecer

ao chamado do Senhor Condeftavel , também o Padre Dou-
tor Fr. AfFonfo de Alfama, como Prelado mayor, e efpeciaí-

mente convidado , fe difpoz a feguir a ordem na forma, que
á fua peíloa refpekava. Bem pode fer, que foífe mayor o nu-
mero dos primeiros Conventuaes : porém fó deites alcança»

Yy mos

El:

Quaes fora 6 õb

primeiros Con°

Vinda do noí^

fo Vigário Ge»
ral.

'



'

1

Tempo certo

da nofla vinda

para efte Con-
vento.

to. 463.

Numefe 77«^

3 54 C/irónica dos Carmelitas
mos noticia , e lhes fabemos os nomes : e ainda que em al-

gumas Efcrituras antigas íe falia em outros, bem íe deixa per-

ceber ,
que vieraó depois , que o Edifício efleve mais adian-

tado. Chegarão , pois , os noííòs Carmelitas a efte Conven-

to ainda imperfeito, e começarão a exercitar nelle osaétos

I207 de Communidade no anno de 1397. Aífim o deixou efcrito

^
o iníigne Padre Fr. Diogo Gil, fegundo Provincial defta Pro-

víncia, e hum dos primeiros habitadores defte Convento,

veja-feonume- na Memoria , que fez da Santa Imagem do Senhor dos Ago-

nizados ,
que já referimos. E quando faltafle outra prova pa-

ra convencer , que naó foy no anno de 139© , como alguns

diíTerao, baftaria a feguinte : e vem a fer, que Fr.Joaò Gon-

falves, hum daquelles nomeados Conventuaes , ainda no an-

no de 1393 era fecular, e exercitava o emprego de Meiri-

nho mor. Examinados, pois, os mais fidedignos monumen-

tos , e apurada a certeza á cerca defta matéria, achamos fer

a que temos expreííado : e como em tudo feguimos o mais

verídico 3 naò podemos fegurar outra antiguidade*

§. vi.

Recebe o Fundador os Religtofos vindos de Moura , e manda

bofpedar nefte Convento hum Nuncto Apoftolico da noffa

Ordem ,
que com poderes áe Legado ã La-

tere chegou á Corte,

827 /*v> Om efpeciaes demonftrações de alegria rece-

V_y beo o Senhor Condeftavel aquella Communi-

dade pouco crefcida pelo numero , mas pela authoridade ba-

ftantemente avultada. Como agradecido á prompta obediên-

cia dosReligioíbs , com elles íe congratulava na felicidade

de virem íervir o foberano Objecto da fua particular devo-

ção : e defempenhando a promeíTa , que lhes fizera , moftrou,

que era eífeito da fua grandeza o bom agafalho , que tive-

raõ no Convento ; onde, em correfpondencia da obfervan-

cia ,
que havia de Religião , também no precifo para a fub-

fiftencia dos Conventuaes, tudo era abundância. Na6 fiava

do cuidado alheyo aquillo
,
que podia executar com zelo pró-

prio ; querendo que a Communidade foífe aííiftida do ne-

ceífa-

Os Religíofos

bem recebidos.

Cuidado, com
que craó trata-

dos.
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ceifario em tal forma, que independente osReligioíbs dos

meyos para a confervaçaò da vida , fempre eftiveífem ifen-

tos do Mundo , e fó applicados aos louvores Divinos.

828 Na mefma occaíiaò chegou aeíraCorte o infig-

ne Doutor Fr. Gualtero DiíTeo , Reiigioío de noifa Ordem, N
u

u

e

n

J'e

° nofl°»

de grande diftinçao pelas ScienciasTheologicas , e Dogma- Corte.

ticas , que profelíava ; o qual foy mandado a efte Reyno por

Núncio , e Legado a Latere do Papa Bonifácio IX, commif-

faó , que também tivera de feu anteceífor o Papa Urbano VI.

Era natural de Norvvkh, Cidade de Inglaterra , graduado

na Univeríidade de Cantabrigia , onde muito floreceo : e paf-

íando a Pariz teve neíla Academia famofo nome. Em Roma
foy conhecido pela fubtileza do engenho , e vafiidaÒ de fa~

bedoria. Alli eníinou publicamente, e foy eftimado poríin- sen grande a-

guiar na Prédica. Efcreveo em diíferentes matérias muitos íemo "

livros utilifíimos á Igreja , eípecialmente contra os hereges

Vvicleffiftas, Lolhardos , e contra os Scifmafticos , dos quaes

fe declarou impugnador acérrimo. Foy ConfeíTor dos Du-
ques de Lancaftro Joaó , e Confiança, legitima herdeira da

Coroa de Caftella : até que Sua Santidade o honrou com o

emprego de Núncio , e feu Legado á Latere para os Reynos
de Aragão , Navarra , e Portugal : havendo-fe em todos taô

pontual , e incanfavel na fua obrigação
, que do meímo pre-

mio fe lhe originarão novos merecimentos.

829 Por ordem do Senhor Condeílavel foy neíle Con- como foy hof-

vento hofpedado com a diítinçaõ, que requeria o feu caracter:
pcdado*

bem, que com louvável humildade, fem admittir diíFeren-

ça a refpeitodos Religioíos particulares, fó aceitava, e agra-

decia o que a todos era commum. No tempo , que exiftio

nefte Convento, muito o ennobreceo com aauthoridade, e

fervio com a doutrina ; fazendo-fe efta tao eftimavel na Cor-

te: Que ( fegundo coníta de huma Memoria antiga) porcau-

fa de fua vafta erudição , e vive&a no modo de di[correr ,

era com frequência bufcado das primeiras peffoas de hum , e

outro foro : e quando daqui fe embarcou para Inglaterra a

exercitar nefte Reyno o mefmo emprego , deixou os Religiofos Anna âe
penalizados , e até o Senhor Condeflavel faudofo. Pouco lhe

T
. .

durou a vida entre os feusNaturaes : porque no anno do Se- 4 4
nhor de 1404, recolhido ao feu mefmo Convento de Nor- ^a?e

r

£y
mIaa

:

Yy vv
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vvich, pagou o tributo á morte fem detrimento da Fama s

que em todo o Mundo lhe fegurou a duração da memoria.

C A P I T U L O VI.

Da primeira âoaçaô ,
que o Senhor Conde/lavei fez, a eíle /eu

Convento , de muitos bens [eus , bum herdados ,

outros adquiridos.

83° E precifo advertirmos aos Leitores, quefo-

raõ duas as doaçoees feitas em difFerentes

... _ annos, pelo Senhor Condeftavel, ambas or-

denadas a eíte Convento : a primeira no anno do Senhor de

1404, quando fó o intitulava de Santa MARIA: afegunda

no anno de 1423, no qual lhe deu, como própria, a deno-

minação de Carmo. Nefía doou o Convento á noíTa Reli-

gião, naquella doou os bens patrimoniaes ao Convento. O
que íbppofto, agora trataremos fó da primeira, e mais anti-

ga doação, cem todas as particularidades competentes , fer-

vindo como de matéria principal a reípeito de outras accef-

forias, que diftribuiremos por diftindos Capítulos..

§. 1.

Eflabeleci por Efcritura publica de Doação , o património

do Convento.

Como defejou

enriquecer o

Convento.

83I Epois que íe principiou a adminiítraçaõ dos

Ofícios Divinos nefle Convento , contavaõ-

fe poucos annos, quando o mefmo Senhor Condeftavel o

dotou de rendas baftantes a lhe conftituir hum avultado pa-

trimónio; procurando enriquecello de forte, que também fe

défíe a conhecer por feu na opulência. Para que o culto de

Deos , e de fua May Santifíima fe confervaffe alli em toda a

duração do Mundo, íeparou os feus bens livres dos vincu-

lados', deixando, que deites fe utilizaíTem feus netos como

herdeiros , e adminiílradores ; e diípondo dos outros em for-

ma,
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ma 5 que houveífem de fervir para a confervaçaõ dos Ritos
Sagrados , e fuftento dos Religiofos : que poíto naõ acaba-

va de nomear , os que do mefmo Convento tinhaó de gofar

a propriedade, era o feu intento perpetuar o neceííario ren-

dimento para aquelles
, que aclualmente lhe poflliiflem o ufo.

832 Achando-fe, pois, nos feus Paços da Vilía de
Almada, celebrou , e fez valiofa doação de muitos bens feus,

que annexou a efte Convento , mediante huma Eícritura pu-

blica, feita por Martim Vicente, Tabaliaõ da mefmaVill.a,

em 28 de Julho da lira de Ceíar de 1442 , que vem a íerno
anno deCbrifto de 1404: na qual exprime o motivo prin-

cipal de pôr em execução efta obra taõ pia, e também di-

fíingue os bens doados ; que fem embargo de íe poderem
ver na copia da Efcritura, que irá no fim deite volume,
iempreaqui daremos a ler o que ella contém nefta fubftan-

çia.

833 TH\ Iz o incíyto Condeftavel : „ Que conííderan-

JL/5> do elle ras muitas mercês, e honras, que
„ deDeos, e fua Mãy Santiíííma havia recebido, naó por

3 , merecimentos próprios , mas por mifericordia , e piedade

„ do mefmo Deos ; que elle puzera em feu coração mandar
„ fazer hum Mofteiro á honra da Virgem MARIA na Cí-

„ dade de Lisboa ; e que depois de fua morte fe acharia no

3 , feu Teftamento a declaração da Ordem
, que era de fua

j, vontade , que o poíTuiííe. No qual Mofteiro (diz elle) que
.,, via já fazer muitos ferviços a Deos, e á Virgem Santa MA-
„ RIÁ : e para que eftes ferviços nos tempos futuros fe con-

„ timiaftem com mais perfeição , e cuidado , elle dotava ao

„ dito Mofteiro alguns dos feus bens , e rendas , de que era

„ Senhor, para que dos rendimentos delles fofte provido dos

„ ornamentos fufficientes para augmento do culto Divino ; e

„ a Igreja delle eftivefle fempre bem reparada 5 e para que

3 , também os Religiofos, ou Religiofas , ou outras peíToas

„ Ecclefiafticas , que nelle moraífem, tiveífem o alimento^

„ e veííuario preciío para a vida : os quaes bens , e rendas,

„ que dotava ao dito Mofteiro , declarava , que eraò os fe-

,, guintes.

834 „ Primeiramente a fua Quinta da Alcaidaria
, que

5 , eftaya no Termo de Ourem 3 com os bens de Pombal , de

Lei-

Tempo, em
que fez a pri-

meira doaçaõ.

Anno ãe

I404,

é

Subílancia

da Eícritu-

ra da pri-

meira doa«

çao.

!•(-;.
i

1

W .1.

Bens doados;
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„ Leiria , de Thomar , de Ourem , e todos os outros Cafaes,

\ rendas , e tributos
,
que á dita Quinta percenciaô : e junta-

„ mente lhe dotava os bens, que foraõ de David Negro^ dos

^quaes ElRey feu Senhor lhe havia feito mercê , e doação

„ por huma Carta. Aííim mais o Moinho de Corroyos , no

3 , Termo daViila de Almada ,
que elle fizera; e osEfteiros

3,deAlgenoa, Amora, Arrentella, e de Corroyos
,
que

„ elle houvera d'ElRey D. João , feu Senhor , por modo de

", tranfacçaõ , afloramento, e doação ; concedendo-lhe El-

£ e

EiR
q
e

U

y pa- „Rey pela mefma doaça6 poder, para que elle Condeftaycl

„pndefle dar, e doar eftes bens a quaefquer Igrejas 5 Mo-

„fteiros, pelToa, ou peíToas, que lhe pareceíle , iegundo fe

5 , continha tudo em hum Privilegio , que para efte effeito

',lhe dera ElRey , aííinado por fua mão, e também pela

,, Rainha Dona Filippa , fua mulher , pelo Serenifíimo Infan-

„ te primogénito D. Duarte ,
pelos Infantes D. Pedro ,

e D.

^Henrique feu s filhos , e finalmente pelo feu Confeího.

835 „Mas porque asLeys, e Ordenações doReyno

j- prohibiao femelhantes doações feitas ás Igrejas , e Moftei-

„ ros,diíTe: Que alcançara huma ProviíaÒ d'ElRev feu Se-

3
,nhor ,

pela qual lhe fizera mercê dar licença, para que fi-

3 , zeíTe a dita doação ao feu Mofteiro de Santa M ÁRIA
33 de Lisboa , e que efía foíTe para fempre valiofa : a qual

3,Provizao moftrou , e nella dizia ElRey: Que coníideran-

„ do o que oCondeftavel lhe pedia na fua fupplica ] e conhe-

,' cendo , que cedia em grande ferviço de Deos , concor-

,3,
rendo também a lembrança , que confervava dos relevan-

3 tes ferviços, que o mefmo CondeíTavel lhe fizera
;
havia

''por bem, e mandava de fua certa fciencia, e poder ab-

3,foluto, que elle pudefle fazer, efizeífe as ditas doações

',' ao feu Convento de Santa MARIA de Lisboa, fem em-

*bargo daLey, e Ordenação d'ElRey D.Diniz , feu bif-

*,avô, que principiava : D. Diniz, por graça de Deos, &c.

5
ou a que fez ElRey D. AfTonfo II ,

que começa : Porque

'„ pôde acontecer , &c. nem a d'ElRey D. Pedro feu pay no

\ artio-Q 21 , que diz : Item ao que dizÁaõ , &c. nem ou-

viras quaefquer Leys, Direitos, ou Ordenações feitas fobre

,',a matéria, as quaes havia por expreíTadas, e repetidas,

'

e havia todas por nullas, e de nenhum vigor ; como tana-
3?

3 3
bera

Diípença das

TLeys do Jleyno
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3)

„bem qualquer coftume
, que pudeíTe embargar as ditas doa-

„çòes: e que habilitava o dito Mofteiro decanta MARIA
da Cidade de Lisboa , para que houve/Te de receber, e re-
ter em íi as doações feitas pelo Condeftavel , e haver os
ditos bens , e poíTe com propriedade delles , depois do an-

„110, e dia para fempre , com as obrigações
, que com elles

5 , lhe deixafíe o dito Condeftavel : a qual ProvifaÕ foy paí-

„ fada na Cidade de Lisboa, em io deJulho do anno de 1402.
836 „ Logo pelo poder deita Provifaô , diíTe : Que

„ elle fazia pura , livre , e irrevogável doação para fempre
3 , ao dito feu Mofteiro de Santa MARIA de Lisboa , de to-
3, dos os bens , e rendas já referidas com as condiçoens fe-
„guintes. Primeira: Que o Provincial , Religiofos , Reli-
„ giofas

, ou outras peifoas de qualquer Ordem
, que eftivef-

„ fem no dito Mofteiro , e delle em qualquer tempo tivef-
,jfem o Domínio, naõ poderiaõ nunca vender a Quinta da
„ Alcaidaria

, os Moinhos de Corroyos, e os mais bens re~

„ feridos, nem parte delles ; nem os poderiaõ por nenhuma
5 , maneira empenhar, ou alienar com algum pretexto: an-
ates elles os fabricariaõ por íi , ou por outrem , e o Moftei-
3, ro haveria os reditos para a fabrica da Igreja , e fufíento das
^peflbas, que alli moraflem , feparando primeiro a quantia

„ necelTaria para as defpezas das mefma Quinta , e Moinhos,
„e para pagamento do foro

, que delles deviaò a EIRey.
3 , Mas fe pelo tempo adiante fofíe conveniente ao ferviçode

5 , Deos , e da Virgem MARIA , e também refultaífe em uti-

lidade do Mofteiro, arrendar, emprazar , ou aforar a dita

„ Quinta, e bens referidos, o poderiaõ fazer, com tanto,

„ que os arrendamentos , emprazamentos , e aforamentos fe-

5 , riaÕ feitos em vidas de três peíToas , conforme o Direito,

„ e naõ excederiaõ a mais : e para efte effeito precederiaõ

3 , outras íolemnidades exprefladas na mefma Efcritura.

^837 „ Segunda condição: Que o Prior, ou quaefquer
3, Eccleíiafticos aííiftentes no dito Mofteiro , feriaõ obriga-

3, dos a dizer , ou mandar dizer em cada hum dia, para íem-

„ pre , três Miífas , a faber , huma cantada á honra de Deos,
„ e duas rezadas á honra da Virgem MA R I A

, pela alma
a, delle Condeftavel , e pelas de feus pays, e de todos aquel-
„les, queeraõ de fua obrigação : para o que feriao depu-

„ tados

Condições de»

daradas.

Condição 1 i
reípeico de íê

naõ vendergn*
os bens.

Foro que fe pai

gava á Coroa.

Osarrendamg-
cos fó em «ca
vidas.

Condição í£ 3
refpcito das
Miflas.
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„tados três Conventuaes dos mais reformados, e exempla-

3, res , que a feu cargo tiveífem a celebração da três Miftas

, 3
quotidianas.

condição iii 838 Terceira condição : Que dos bens de David Ne-

a rcípeko do
yQ aue a

q Drefente eraõ feus, feria ufufrutuaria fua mây
uíofiutodecer- ?>6 * * . t , >-, , , . *„, /r i~» ,.í»«-i,

„EyriaGonfalves do Carvalhal em quanto vivefle. Porem

", depois de fua morte , mandava , que o feu Mofteiro de San-

'taMARíA foífe poííuidor de todos os ditos bens. Quar-
"

ta , e ultima : Que em quanto elle Condeftavel vivefte , te-

^ rja â adminiftraçaõ de todas aquellas rendas, e direitos,

3',como também o ufufruto delles, para os defpender por íí,

3 , ou por peftoa, que elle elegeífe, nas coufas competentes

,', ao meímo Mofteiro ,
Quinta , e Moinhos. Porém, que de-

3) pois da fua morte, a adminiftraçaõ dos ditos bens, e ren-

3 , das paíTaria ao Prior, ou Ecclehafticos, ^que no dito Mo-

3) fteiro aftíftiftem : e quecomeftas condições dimittia de íí

35 defde aquelle dia em diante toda a propriedade, que ti-

3 , nha nos referidos bens , havendo por expreífada , e decla-

3 , rada qualquer claufula , que para firmeza defta doaçaô fal-

„tafíe: e que finalmente deixava a feus herdeiros a fua ben-

3 ,çaõ , íe aceitaífem , e naõ puzellem duvida a efta fua re-

3 , ioluçaõ.

§. II.

Manda 5 que o Convento fe meta na poffe dos bens doados^

e affimfe executa.

DUpoem-fe o

'Mo da poffe.

839 X? ^ ra a doação com as condições , eclaufulas

Jp expreffadas ,
qniz o Senhor Condeftavel, que

o Convento gozaííe logo a pofte de todos os bens , que por

efte modo lhe pertenciaó : e pofto , que os Religiofos fe mo-

ftravaó grandemente deftntereftados nefta conveniência, pe-

la parte que lhes tocava ; por efta mefma razão o Condefta-

vel fe deliberava a executar o aclo da pofíe , para que efta-

belecido o património, em nenhum tempo a Communida-

de experimenta/Te falta do neceííario para íua fubíiftencia,

nem o culto Divino prejuízo nos competentes meyos do feu

augmento. Para efse efteito , achando-fe ainda nos feus Pa-

ços .da Villa de Almada, mandou a efte Convento Gil Ay-
3

res
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res Diniz, Efcrivaó de fua puridade, em companhia de Vaf-

co de Moura , morador na mefma Villa , e fogeico de quem
elle fazia confiança ; os quaes feguindo fua direcção , con-

cluirão a diligencia no dia 29 de Setembro do mefmo anno

de 1 404 , fegundo confia do Auto da poííe , que copiado

do feu original, vay no fim deite volume, e contém efta

iubftancia.

840 Entrou Gil Ayres Diniz neíle Convento, com o

TabaliaÓ AfTonío Diniz ; e na prefença dos Religioíos , e

mais teftimunhas , que depois aílmaraó, diíTe: „ Que o Se- ftavcu

3 , nhor Condeílavel de Portugal D.Nuno Alvares Pereira ihe

?) fizera huma Procuração, pela qual lhe dava poder, para que

a, em feu nome metelfe o dito Convento de poíTe de todos

3 , os bens , e rendas , com que o dotara 5 e para que tam-

3 , bem em feu nome pudeffe renunciar todo o direito, e aç-

as çaõ , que nos ditos bens , e rendas , até aquellahora tive-

3, ra : e que tudo o que elíe Procurador diííeíle , e rlzeííe em
3 , feu nome, elle o haveria por firme, e eítaveí para fem-

3 ,
pre, para cuja firmeza obrigava todos os feus bens. Li- pÍQ€m ç

da , pois , a Procuração diante dos circumítantes , e achan-

do-fe , que continha o referido, e era outorgada pelo feu

Conftituinte no dia 27 do mez de Setembro do anno acima

nomeado; em virtude delia, diíTe : „ Que elle com effeito

3, punha o dito Madeiro de Santa MARIA de Lisboa na pof-

3 , fe dos bens, que foraÕ de David Negro, dos Moinhos

3, de Corroyos , dos Efteiros , e Salgado do Termo da Villa

3, de Almada , e da Quinta da Alcaidaria no termo de Ou-

3, rem , com todas as rendas , e direitos
,
que lhe perten-

3, ciaÕ, na mefma forma , e com as condições declaradas na

„ doação.

841 Requereo logo a Vafco de Moura, que prefen-

te eílava, dizendo-lhe: ,,Que em nome do dito Mofteiro, rVnomeado

3, como feu Procurador , e Adminiftrador, que era por Carta ÍEíi'
„ do mefmo Senhor Condeílavel , tomaííe, e appropriaíle a íi

3, a poíTe dos ditos bens, direitos , e rendas : o que ouvido ,

logo Vafco de Moura na prefença de todos aprefentou hu-

ma Carta do mefmo Senhor Condeílavel, aííinada pela fua

mão, e fellada com o Selo de fuás Armas, que fendo lida,

fe achou, quenella dizia: ,5 Que entre as condições, com

*i zz 3>que

eao

da.

':'•'

Vafco de Mon«
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j,
que dotara ao feu Convento de Santa MARIA de Lisboa:

,, alguns dos íeus bens , huma era , que as rendas , direitos/

„eufufrutos, elle em íua vida os havia de adminiftrar , e

a , defpender (
por íí , ou pela peífoa , que melhor lhe pare-

3?
ceife ) na fabrica da Igreja do dito Mofteiro , e também

„ no fuftento , e veftuario dos Religiofos, que nelle eftivef-

5,fem, e finalmente em tudo o mais, que entendefíe fer

3, do ferviço de Deos. E porque elle fó por íi naõ podia ad-

3,miniftrar, e defpender os ditos bens , fiado no procedi-

3, mento , e fidelidade de Vafco de Moura , o conftituía Pro-

3, curador , e Adminiílrador do dito Mofteiro 3 para que em
5 , feu nome tomaífe poífe , e difpuzeífe , ou delpendeííe as

a, rendas delle na fabrica da Igreja, e no mais, que elle de-

,, terminava , para o que lhe dava todo o poder, e o have-

3, ria por firme : declarando, que o dito Vafco de Moura to-

3, mára ojuramento dos Santos Euangelhos na fua Chancella-

3, ria para fazer bem , e fielmente tudo o que ficava a feu

33 cargo.

842 Foy efta Carta efcrita no mefmo dia , e anno ,

em que o Condeftavel fez a Gil Ayres Diniz a Procuração.

Lida , pois , perante todos a Carta , logo Vafco de Moura,
diífe: ,,Que com o poder delia, em nome do dito Moílei-

33 ro, appropriava a íí a polTe dos ditos bens, e os havia

,,dalli em diante por próprios do dito Mofteiro. E para ma-
yor firmeza , no mefmo dia Gil Ayres Diniz , e Vafco de
Moura, com o mefmo Tabaliaô AfTonfo Diniz, e as mais

teftimunbas , que a tudo aftiftíraô , foraõ á Judiaria Velha
defta Cidade de Lisboa ás caías

, que foraó de David Ne-
gro , e de prefente eraÓ do Condeftavel , e eftavaõ junta-

mente com os outros bens dotados ao dito Mofteiro ; ecom
as folemnidades coftumadas meteo de poííe delias a Vafco
de Moura com toda a acção

, que nellas tinha o mefmo Con-
deftavel , e defta maneira o meteo de pofte dos outros bens
expreífados na doação: o que tudo aceitou, e approprioua
Ç\ o Adminiílrador, e Procurador do dito Mofteiro, pedin-

do cada hum feu Inftrumento publico , e fe flzeraõ mais três

do mefmo theor para ferem guardados por difpofiçaõ do mef-
mo Condeftavel , hum no Cartório defte Convento , e os

dons nas Cameras, Ecclefíaftica , e Secular defta Cidade,

CAPI-4,
• •

ÂL
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na Leonor Telles

CAPITULO VIL
Da-fe noticia de David Negro , âo qual muitas vezes falia*

mos nefles efcritos ; e das culpas, que cometeo contra a
Corça de Portugal, para fe lhe corfijcarem os hensy

que o Senhor Condeflavel pofjuto , e depois

doou a efle feu Convento.

H^ " O tempo, que governava a Monarquia
Portugueza o Sereniífímo Rey D. Fer-
nando, cuja conforte era a Rainha Do-
vivia de aflento nefta Cidade de Lisboa

hum opulentoJudeo , qne havia enriquecido no rendofo of-
fício de Almoxarife das Alfandegas doReyno. Chamava-fe
David Negro , e foy caiado com Dona Cimfa, também Ju-
dia. Era fenhor de muitas fazendas , naó íò dentro deita Ci-
dade , e feu Termo , mas também dentro , e no Termo da
Villa de Almada. Morava na vifinhança da Sinagoga Grande*
íitioi que naquelle tempo fe chamava Vtlla-Nova de Gibaltar,
e tamfeemjudiaria : donde procedeo 5 que ainda de prefen-
te com pouca corrupção do vocábulo , muita parte deite bayr-
ro fe chama Jubetaria.

844. Morreo EIRey D. Fernando : e foy o mefmo aca-

bar elle a vida, que terem principio as alterações deita Co-
roa

,
por caufa das diícordias, que fe moverão entre o Se-

nhor D.João , Meítre da Ordem de Aviz , Regedor , e De-
feníor do Reyno de Portugal ; e D. João Rey de Caíteíla *

primeiro do nome. Pertendia eíte para íi a Coroa deite Rey-
no , por fe achar actualmente cafado com a Princeza Do-
na Beatriz , filha única do Rey defunto, e da Rainha Do-
na Leonor Telles. Oppunha-fe-lhe ao projecto o Meítre de
Aviz

,
por fer irmão d'ElRey D. Fernando , e por outras

caufas , que fe fizeraÕ manifeítas ao publico, fempre dos Por-
tuguezes fabidas , e dos Caítelhanos nunca ignoradas.

845 Logo que EIRey de Caíteíla teve certeza da mor-
te daquelle Monarca , feu fogro , fahio peííoalmente a cam-
po, e veyo com hum poderofo Exercito fogeitar á fua obe-

Zz 2. dien^

Seu nome , e
profiflaõ.

A Jubeíaria de
Lisboa donde
trouxe o nome.

Occafííõ dás
guerras de Pof*
tuçal com Ca*
ftdla*
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diencia efte Reyno ,
pondo na força das armas a razão , que

lhe nao dava a juftiça. Chegou cora o feu grande poder á

Villa de Santarém , onde fufpendeo a marcha ; querendo ne-

fte alto, que fez , dar tempo aos Soldados para cobrarem vi-

gorofos alentos, afim de expugnar por aíTaito a Cidade de

Lisboa, na qual o melhor de Portugal o eíperava com refo-

luçaó de lhe fazer refiftencia. Naqueíla Villa algumas pef-

foas dediílinçao, mais amantes do intereíTe, que da honra,

fe voltarão para o Rey inimigo , orTerecendo-lhe vadiagem*

e degenerando por eíía cauía da fidelidade devida á Pátria

pela "obrigação , que tinhaó de obedecer a Rey nacional.

Entre os que cegamente cahúaó neíle abfurdo, hum foy Da-

vid Negro 5
porque acompanhando a Rainha Dona Leonor

Telles até Santarém , afíim que chegou á prefença d cElRey

deCaílelia, logo o reconheceo por Senhor, e o fervio co-

mo vaííallo. .

l

846 Chegando aos ouvidos do Meílre de Aviz a in-

gratidão de David Negro, feu patrocinado ; e oífendendo-

fe os Portuguezes, de que á imkaçaó da víbora, em ob-

fequio do Príncipe contrario, devorava amãy, que lhe ad-

miniílrou o fer, ea riqueza 5 ninguém havia^, que pucef-

fe occukar o defgoílo ,
que íemelhante traição lhe caufava.

Com os novos motivos ,
que occot riao para a queixa , cref-

cia a murmuração. Vendo, pois, oMeftre, que as culpas

de David Negro requeriao hum caíligo exemplar, mandou

proceder contra elle , nomeando , como Regedor do Rey-

no, Juizes competentes, para que tomaíSem conhecimento

affim do delicio principal, como de outros acceííorios , to-

dos merecedores de pena graviílíma. Aos taes juizes apre-

fentou logo o Procurador da Coroa hum Libei lo aceufato-

rio, dizendo : Que provaria , que David Negro fora traidor á

Pátria, e ao Reyno , pelas razoes ,
que expunha 5 e faó as íe-

guintes.

$47 J' 1 T)Orque partindo a Rainha Dona Leonor! el-

A „les, depois da morte do Conde D. João

„ Fernandes Andeiro , de Lisboa para a Villa de Alemquer,

, o dito David Negro foy em companhia da dita Rainha

', fem ordem , nem licença do Regedor , e Defenfor do Rey-

n0e
tt r>„11 Por-
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„ II Porque indo-fe a dita Rainha , da Viíía de Alem-

„ quer para a de Santarém , o dito David Negro foy cambem
„ com ella , em grande prejuízo do Reyno de Portugal.

„ III Porque chegando EJRey de Caftella á Villa de San-

„ rarem , logo o dito David Negro, por vontade própria , e

„ livre alvedrio, fe poz debaixo domando, e íogeiçao do
„ dito Rey de Caftella , e íe fez íeu vaffaílo.

„IV Porque partindo-íe ElRey de Caftella da Villa de

„ Santarém para a Cidade de Coimbra, e a Rainha Dona
„ Leonor Telles em fua companhia, o dito David Negro íe

„ foy também em companhia do dito Rey.
/„ V Porque eftando ElRey de Caftella íobre a Cidade de

„ Coimbra, o dito David Negro lhe diíTe taes coufas, e lhe deu
„ taes avifos, que por eíres, e por fuás efficazes perfuafoens

? , prendeo logo a Rainha Dora Leonor Telles no íeu Arrayal.

„ VI Porque chegando ElRey de Caftella fegunda vez
„ á Villa de Santarém , logo a Rainha Dona Leonor Telles

3, foy enviada a Caftella ao Bifpo de Coimbra, que íâefta-

3, va, e fazia as partes contra Portugal : e ifto por caufa dos
3, avifos , que dera David Negro.

„ VII Porque chegando outro íí ElRey de Caftella áVií-

3, la de Santarém , logo mandou prender Maria Pires , Cama-
3, reira da Rainha Dona Leonor Telles, e mandou ao .dito Da-
„vid Negro, que a trateaíTe

, para faber por fua conflíTao

3, algumas coufas , que eraó em feu íerviço : o que o dito Da-
3, vid Negro fez com grande crueldade.

„ VI II Porque vindo ElRey de Caftella fobre a Cidade

3, de Lisboa, o dito David Negro veyo em fua companhia,

„ e efteve fempre com elle no feu Arrayal , até que o Rey
„ de Caftella levantou o cerco.

„ IX Porque eftando ElRey de Caftella fobre a Cidade

3, de Lisboa, o dito David Negro lhe pedio os bens, que

„ actualmente polfuíajofepb. Navarro, morador na dita Ci-

3, dade , fendo efte Navarro fiei á Coroa de Portugal 5 dos

„ quaes bens lhe fez mercê o dito Rey de Caftella.

„ X Porque eftando ElRey de Caftella fobre a Cidade

„ de Lisboa, veyo a Frota de Portugal do Porto, e foraô

„ tomadas por elle três náos , e morto Ruy Pereira , e todos

5 , os feus criados, que vinhaó nas ditas náos: e ElRey de

3, Caftel«

4
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1

3 , Caílella mandou ao dito David Negro a duas náos deftas

„ três ,
que foraò tomadas ,

para que efcreveííe toda a fazen-

„ da, que nellas foííe achada, e os nomes dos prizioneiros

3J delias , para faber o eftado de cada hum , quem eraô , e

3 , como fe chamavao , e que póftos occupava cada hum , o

„ que tudo o dito David Negro fez.

3 , XI Porque eftando o Rey de Caílella fobre Lisboa,

„ e fazendo alarde de toda a gente de armas por partes , o

, dito David Negro por mandado do dito Rey teve a feu

3 , cargo o alarde de huma delias.

,,XII Porque quando ElRey de Caílella levantou o cer-

,3 co de fobre a Cidade de Lisboa, mandou o dito David Ne-

3, gro pedir ao Meftre de .Aviz, Regedor, e Defenfor do

3,Reyno de Portugal
,
que lhe mandaífe fua mulher Dona

3,Cimfa, a qual eílava dentro da dita Cidade naquella oc-

„ caíiaò , e que elle daria em troca prizioneiros Fortuguezes,

33 que ElRey de Caílella, íeu Senhor, lhe dera, para fe fa-

3, zer a dita troca.

„ Xlíl Porque levantando ElRey de Caílella o cerco

3, de fobre a Cidade de Lisboa, partio o dito David Negro

5 3 outra vez em íua companhia.

„ XIV Porque indo-íe ElRey de Caílella neíla occa-

3, faó para os feus Reynos , e com elle o dito David Negro,

3, lá o fez o dito Rey , Rabi mayor dos Judeos , dignidade

3, grande entre elles naquelleReyno.

„ XV Porque depois
,
que o dito David Negro fe foy

3? fogeitar ao mando do Rey de Caílella, efe fez feu vaííal-

„ lo na Villa de Santarém , foy botado hum pregão na Cida-

?? de de Lisboa, e poílo hum Cartaz no taboado daruaNo-

„ va delia, da parte do Meftre de Aviz , Regedor, e De-

„fenfor de Portugal, no qual fe dizia : Que o dito Meftre

3, mandava, que todos os moradores da dita Cidade deLif-

„ boa, que acompanhavam a ElRey de Caílella , vieííem lo-

„ go para ella até tal tempo
,
que lhe nomeou , fob pena ,

„ que naÔ vindo no dito tempo ,
perderiaõ todos feus bens

„ para a Coroa do ditoReyno, ao qual mandado o dito Da-

„ vid Negro naõ obedeceo.

848 Aííim que o Libello foy aprefentado aos Juizes

dacaufa, logo o Procurador da Coroa lhes requereo, que

contra
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dados ao Sc-
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contra David Negro procedeíTem até final fentença; e que
achando eitarem aquellas culpas provadas, o caftigaflem con-
forme asdifpofiçoes das Leys doReyno. Os Juizes íem fal-
tar á reclidaó , nem aos termos de direito, depois que o Pro-
curador da Coroa provou o Libello com hum copiofo nume-
ro de teftimunhas

,
julgarão por fentença

, que David Negro sentença
, qi3e

erawaidor ao Reyno de Portugal, e que por eíTa razão ha- £*&?&£
vjao todos os feus bens por conflfcados para a Coroa do
mefmo Reyno

; condemnando-o para fempre na perda dei-
Jes

, dos quaes huns havia elle adquirido por agencia pró-
pria

,
outros lhe foraó concedidos por mercê , fem interven-

ção de induítria peííoal.

849 De todos eftes bens conflfcados fez o Meftre
de Aviz mercê ao Senhor Condeftavel D. Nuno Alvares Pe-
reira para íi , e feus herdeiros , em attençaõ aos relevantes
ierviços

, que fizera á Coroa de Portugal : circumítancia
digna de reflexão, porque de hum vaíTallo traidor ao Rey-
no, paífarao ao domínio do Heróe , mais que todos fiei, e
amante da Pátria. Efta mercê lhe fez o Meftrecomo Rege-
dor

, por huma Carta fua eferita em Lisboa em 6 de Mar-
ço da Era de 1422 , que correfponde ao armo de Chriíto
de 1384 ,

a qual e!le afinou, e fellou , como confla do Origi-
nal que fe guarda no Cartório deíle Convento : e ainda, que
no fim deite volume damos a ler a copia , parece convenien- *
te

, que delia exponhamos a noticia na feguinte fubftan-
cia.

850 Tl lZ
A P°1S :

.
" Ûe faZ faber a W*mos íua Suhílancia

J^J „ Carta virem
, que elle Meftre da Cavai- da doaçaõ

3,Iaria da Ordem de Aviz , filho d'E!Rey D. Pedro , Rege- de Avfe
6

5 > dor , e Defeníor dos Reynos de Portugal , e Algarve , que
„ querendo fazer graça , e mercê a feu vaíTallo Nuno Alva-
res Pereira, por modo de doação defde aquelle dia para
3 ,
fempre a elle, e a feus futuros fueceífores , de todos os

3 , bens de raiz de David Negro
, ( Almoxarife , que fora

„ d cElRey D. Fernando , feu irmão ) aííim dos que elle por
,,fi mefmo adminiftrava, como dos que traziao na fua admi-
„ niílraçaõ os feus Rendeiros , e Procuradores ; lhe dá com-
pleto poder para que tome poíTe delles , e os goze co-
„ mo coufa própria, fuppoíto havellos confiícado por cul-

;>pas3
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pas , qne o dito David Negro coromectera contra elie
,
e

'

contra a Cidade de Lisboa. Pelo que manda , que o Goa*

deftavel em virtude defta íua Carta 5 ou por fí ,
ou por leu

"Procurador, tome a poíTe , e propriedade dos ditos bens,

'fem outra authoridade de nenhumaJuftiça :e ordena a to-

ados osMiniftros deite Reyno, a quem efta Carta for apre-

íentada, que o confervem na pode, e o ajudem na co-

brança dos taes bens concedidos, de forte, quefempre os

"poffúa livres , e ifentos fem algum embargo: e de tal for-

ma lhe outorga efta doação ,
que promette de a fazer iem-

?

3
'pre cumprir, e guardar a elle , e a todos os feus fuccef-

"
fores, aífim mefmo como nella fe contém.

r
-

"
8<u O Senhor Condeftavel por virtude defta doação

dduvei apoÉ-
ct)£[0ll em tomar poííe daquelles bens, fem que opreien-

k
-
d0SbenS

*

te beneficio fizeífe no feu defintereííado peito mais impreí-

faõ, que havellos de receber, de quem licitamente lhos po-

dia appropriar; que como precedeo fentença, pela qual ie

alienarão do antigo poítuidor,elle o fubftituía como chamado

do Principe, nao como prevenido da ambição. Mas nao achou

o paíTo tao livre ao meter-fe na pofíe de todos aquelles bens,

que na6 houveíle de íufpender em parte a refoluçaó, por em-

bargos, que offereceo Dona Cimfa , mulher do meimo Da-

vid Negro , os quaes embargos por ferem bem fundados to-

ra6 recebidos. Em feu nome , e de feus filhos Gadelha Ne-

gro, eludas Negro, dizia: „QaenemeUa, nem os hinos

foraó cúmplices do delido de feu mando : e neftes termos
?

'

naô deviaõ elles perder o dominio dos bens, que lhes per-

"
tenciaó por juftos titulos, fem que o feu direito foíTe exami-

nado até ficar convencido. m
r ^

852 M uitos foraó os pareceres ,
que patrocinarão nu-

ma, e outra parte: e querendo ambos os contendores Men-

ta/ íua opinião, moverão entre 11 intrincados pleitos, que

durarão alguns annos, com as infalliveis confequencias de ga-

fíos confideraveis. Hum anno havia ,
que efta caufa fe litiga-

va ,
quando o Meftre de Aviz foy acclamado Rey de Portu-

«ai , e dos Algarves, nas Cortes ,
que fe celebrarão na Ci-

dade de Coimbra , aos 6 de Abril da Era de 1423 ,
que con-

corre com o anno deChrifto de 1385 : dia certamente feliz

para os Portuguezes, pela poffe, que gozarão de hum Rey

Dona Cimfa a

embarga.

Pleitos, que fe

oflereccraõi

Dia da A cela*

macaó d 1 El

ReyD„JcaõI.
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nacional , que por efte novo titulo os defenderia da violência,
que lhes fazia o Rey contrario

, íempre na introducçaõ de íua
pefíoa empenhado, mas nunca admittido. Lembrado

, pois,
o noíTo Monarca da mercê , que ao Condeftavel fizera dos
bens de David Negro antes de fubir ao throno , e de outras
mais, que em premio dos feus grandes ferviços lhe conce-
dera ; todas lhe confirmou por huma Carta feita em Lisboa,
aos 30 de Março da Era de 1427 , que he no anno de Chri-
fto de 1389 , cuja copia fe achará no fim deite volume, e
contém a fubftancia feguinte.

8 53 T"VZ ElRey D. Joaól : „ Que feu Condefta- Subtenda

JLJ „ vel Nuno Alvares Pereira lhe diíTera
, que #ElR

Ça5

3 , fendo élle Regedor do Reyno, lhe fizera algumas doações, fekaaoCá-
3 , graças, e mercês, aíiim de Villas , Caftellos, Lugares, deltavel -

„ terras
, Julgados, Quintas, Reguengos, Cafaes , herda-

„ des
, bens ^rendas , e direitos ; como de outras couías, que

„fe continhao claramente nas Cartas, que nelTe tempo lhe
„ paíTára. E por quanto o dito Condeftavel lhe propunha ,

„ que por falta de confirmação das ditas mercês havia quem
„fe IheoppuzeíTe, affirmando, quenaõ tinhaó vigor; elle
„em attençaõ ao mefmo Condeftavel, havia por bem, e con»
„ firmava todas as doações

, graças , mercês, e Privilégios,

„ que fendo Regedor lhe fizera, fegundo conftava dasluas
„ Cartas, ou foliem mercês de Villas, Caftellos, Lugares,
„ terrasJulgados , Quintas , Reguengos , Cafaes, herdades,

„ bens
, rendas , e direitos , ou outras quaeíquer coufas, que

„ das rnefmas Cartas poílaõ conftar: e manda a todas asJufti-
„ças dos feusReynos, que tudo lhe façaõ cumprir, e guar-
„dar, fem duvida alguma.

854 Por efta confirmação mais fe eftabeleceo o direi-
to, que o Senhor Condeftavel tinha aos bens de David Ne-
gro, fobre os quaes contendia com Dona Cimfa : até que
por evitar demoras , e defpezas , convieraõ em hnma com- concerto entre

pofiçaõ
, celebrada por Efcritura publica, que fez oTabaliaõ os lilisant«-

Gonfalo Fernandes, no anno do Senhor de 1393. Nella con-
vieraõ as partes, querendo : „ Que Dona Cimfa, e feus fi-

„ lhos ficaftem com as fazendas , e bens , que ella , e feu ma-
„ rido David Negro poífuíaõ na Villa de Almada , e feu Ter-

Aaa
5y mo 3

;
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, mo ; e que o Senhor Condeftavel fkafle com as três mo*
'

3 ractas de cafas, que elles tinhaõ na Cidade de Lisboa, e

também a Quinta de Camarate , e rendas annexas, efinal-

\ mente com os foros !dos Lugares de Sacavém, Catejal ,

),Unhos, Friéllas, AppellaçaÔ , e Póvoa de Santo Adrião.

Com efte concerto fe concluirão as demandas : e o Senhor

Condeftavel mais fe eftabeleceo na poífe dos bens de David

Negro, que antes lhe fora embargada, e agora por virtude

defta meíma Efcritura de compofiçaò lhe era concedida.

Que" proprie-

dades doou o
Condeftavel.

Veja-fe o nume-

tfi 833.

CAPITULO VIII.

Do foro devido â Coroa , que fe declarou na primeira doação-,

e do modo , com que em attençao ao Senhor Condeftavel ,

EIRey o quitou. Da-fe noticia , do que depois

da me/ma doaçaõ , aconteceo com a Quin-

ta da Akaiâaria.

855 C Om três diftinclas propriedades (fegundo

confta da primeira Efcritura) dotou o Se-

nhor Condeftavel efte feu Convento ,
a ía-

ber : com os bens, que foraô de David Negro : com os Moi-

nhos , Efteiros , e o mais , que hoje nos pertence em Cor-

royos ; e finalmente com a fua grande Quinta da Akaidaria,

e rendas , que lhe fao annexas. Quanto aos bens ,
que fo-

raó de David Negro, deixamos já declarado, que ficarão

livres , e com efTeito hoje os poíTuimos fem duvida , ou pen-

faô alguma. Os Moinhos, e Azenhas dos Efteiros, e Abras

de Corroyos nos deixou o mefmo Padroeiro com a obrigação

annual de oito alqueires de trigo, pagos pela medida corrente

á Coroa por cada par de rodas , que nelles houvefíe. A Quin-

ta da Akaidaria
(
por juftificado motivo ) depois de a desfru-

tarmos hum anno , nos foy tirada pelo mefmo Condeftavel.

Deixados ,
pois , os primeiros bens , dos quaes diíTemos já

quanto era precifo , fallaremos agora dos íegundos , e dos

últimos , para que confte a melhoria, e detrimento ,
que nel-

les tivemos»
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Da ccca/iaõ
, que houve fará o foro , que pagavao os /Moi-

nhos y e azenhas das terras , que pojjuimos
no termo da Villa de Almada.

856 HAvendo EIRey D.JoaÓ I feito mercê ao Con- E.w«&<e os

deílaveí dos Efteiros , e Salgados de Alc?e-
Moinhos de
Corroyos.

noa , Amora , Arrentella , e Corroyos
5
pareceo aos ieus Fei-

tores conveniente edifícarem-íe Azenhas , e Moinhos no Eí-
teiro de Corroyos, porque além de ferem rendofos para o
mefmo Condeftavel , também aos moradores daquelle deítri-
cto dariaõ utilidade. Por efta razão deraõ ordem a fabricai-
los : mas affim , que puzerao as mãos á obra, logo osOffi-
ciaes dejuftiça a embargarão, moftrando, que íemelhantes Embargos á

fabricas eraõ prohibidas , e que efta naô fe poderia conti-
obra -

nuar, fem apparecer ordem expreíTa d lElRey , na qual lhe 6-
zeífe mercê de efpecial Privilegio para poder executar o feu
intento : e todo o fundamento do embargo confiftia , em
que fó a Coroa tinha authoridade para fundar naqnellas ter-
ras Moinhos, e ufar ríe Azenhas.

857 Entendendo, pois, o Senhor Condeftavel
, que

efte procedimento era injufto , porque fuppofto ferem as ter-
ras fuás, por mercê, que lhe fizera o mefmo Rey, parecia
certo, que nellas , fem nova licença, podia fazer todas as

obras, que lhe foíTem convenientes; aggravou dos taes em-
bargos para a mefma Coroa , e poz na prefença do Sobera-
no as folidas razoes , em que o feu aggravo fe fundava. EI-
Rey

,
que reconheceo por verdadeira a queixa do Condefta-

vel , e também fe períuadio , que os feus Offlciaes tiveraõ
pretexto para fe opporem á execução da obra , cuidou em
evitar os pleitos em tal forma , que fem deixar exemplo pa-
ra o futuro, ficaíle o Condeftavel fatisfeito, e as regalias

da Coroa fem prejuízo. Fez com toda a íolemnidade huma
amigável compofiçaò com o mefmo Condeftavel , na forma,
que fe refere em huma Carta fua publica , feita por Hen-
rique Dias de Lisboa, nefta mefma Cidade, em 29 de Se-
tembro do anno de Chrifto de 1403 , na qual elle affinou,
e as mais PeíToas Reaes , como fe verá na copia

, que irá

v Aaa 2. xio

Apçravo para
a Coroa.

Compoílç-ia

entre as panes;
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no fim defte volume , e agota a individuamos nefta íubftan-

cia.

858 ~P"\ Iz ElRey: „ Que Gomes Martins Doutor era

JL/„Leys, Procurador da fua Coroa, Iheinvíá-

compoficaõ
[ ra a d|zer 3 qUe no Termo da Villa de Almada , haviaõ cer-

Djoaõl % tos Eíleiros , e Abras nas fuás terras , que todos fahiaõ do

mar , donde chamaõ o barco de Martim Affoníb ,
os quaes

H Eíleiros pertenciaô á fua Coroa ; e que de prefente o Con-

3 deílavel D.Nuno Alvares Pereira mandava fazer nelles Aze-

„ nhãs ,
para as quaes hia juntando os materiaes , naó fendo

3) os ditos Eíleiros feus : pelo que requeria aojuizjda Co-

3
,roa, que julgaíTe por fentença ferem aella, e naô ao di-

3, to Condeíkvel pertencentes ; e que dando-fe viíla ao mef-

3, mo Condeilavef, refpondera feu Procurador Pedro Affon-

,,fo, dizendo: Que ElRey fizera a elle Condeíkvel doação

„ da dita Villa de Almada, e feu Termo, com todos, os di?

„ reitos , e bens annexos , e que por virtude da meíma doa>

3,çao podia elle fazer jas ditas Azenhas, como em coufa pro->

3, pria ,
porque aquellas terras lhe foraõ dadas fem clauiu-,

a, la , ou condição alguma.

859 3, Eílando, pois, o pleito neOes termos , e conf-

ederando elle Rey as demoras, e defpezas das demandas,

-„ a contingência das fentenças , depois de certificado, que

3, nos ditos Eíleiros, Abras, e terras, nunca houvera ejfo

„flcio, que a elle, ou aosReys feus anteceííores ddííe uti-

3,lidadej fendo verdade, que feitas de novo aquellas Aze-

3, nhãs cederiaõ em ferviço de Deos , e de grande provei-

„ to aos moradores de todo o deflrifto, por naó terem as

,, mós neceíTarias , e baíkntes para moerem o feu pao , nem

3J para o do mefmo Condeíkvel : o que tudo viílo, e bem

„ ponderado fe movera a fazer com o dito Condeíkvel hu-

3, ma tranfacçaó , e amigável compofiçaó , a faber : Queto-

„ maííe elle'Condeíkvel os ditos Eíleiros , Abras , e ter-

,, ras delles pára fi , e feus herdeiros a titulo de aforamen-

3, to com certa quantidade de pao, que annnalmente paga-

,,ria aos Reys fucceílorés. E para naó faltar neíla compo-

,,fiçaô aquella folemnidade , que o direito em femelhantes

a, cafos requeria ,
propuzera efta caufa no feu Confelho de

33 Eíhdo eílando nelle prefente a Rainha Dona Filippa, fua

. ..;..;, „mulher>

Motivos para a

compofiçaó.

ííj
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Peflbas affina-
das na Carta.

Refoluçaõ cto

foro , cjue íè

imp.z.

5 ,
mulher, e os Infantes D. Duarte primogénito, D.Pedro,

„e D. Henrique feus filhos, com D.João, Arcebifpo de
3 ,
Lisboa, o DoutorJoaõ das Regras, Gonfalo Vafques de

„ Mello, AífoníoAnes das Leys , Gonfalo Pires , Eftevao
3 , Alvares , João AíFonfo de Santarém , todos do leu Confe-
„lho, e também Álvaro Gonfalves , feu Chancelíer mor,
5 , Gonfalo Lourenço Efcrivaõ de fua Puridade, ejoaô AfFon-
3,fo de Alenquer, Veador da íua Fazenda.

86o „ Donde fe veyo a reíolver
, que viílas as razoes

„ ]k ponderadas porhuma, e outra parte, fe déíTem ao dito
3 , Condeílavel , desde aquelle dia para fempre para elle, e
3 ,

todos os feus herdeiros por titulo de aforamento os ditos

3) Eíleiros , Abras , terras , e aguas
, para em todos , ou em

„ cada hum delles , fazer as ditas Azenhas , ou Moinhos , ou
j, outros quaefquer Edifícios; com tanto porém

, quefazen-
3 , do elle

, ou os feus fucceííores os ditos Moinhos, ou Aze-
3, nhãs, eítando elles correntes, e moentes , dariao a elle

3, Rey , e a feus fucceííores de penfao annual, por cada hum
3, par de rodas, que alli houveíTe , oito alqueires de trigo,

3, pagos pela medida corrente : de forte , que com eíte foro

3, pudeííe elle dar, deixar, efcambar, ou vender tudo o que
3,naquellas terras fizeífe ; e também poderia doar os ditos KtcT
„ Eíleiros , e Moinhos delles, ao feu Convento de Santa MA- nhos *

3, RIA de Lisboa, que mandara fazer , ou a outro qualquer
„ Moíteiro , Igreja , ou peííoa : para o que elle Rey annul-
„Iava, e revogava quaefquer direitos, e coítumes em con~
33 trario

,
para que efta compofíçao foífe valiofa , e firme, fem

„ embargo de alguma claufula expreíía, ou nao expreíía,

3, que havia aqui por declarada , e repetida.

86i „ Declara mais : Que ainda
, que nos tempos fu- Declarações í

„ turos fe fabriquem os Moinhos , em forma
, que deixem

a, mais coníideravel rendimento , mandava de poder abfolu-

3, to , que nunca o foro fe poderia augmentar ; e que eílan-

„do elle bem certificado do beneficio de reílituiçaõ in inte-

iigrumi e de outro qualquer beneficio, que elle Rey pu-

,, déííe haver para efFeito de annular , e desfazer o dito afo-
3,ramento, e amigável compofíçao

; elle o renunciava, e

„ que logo punha por efta fua Carta ao dito Condeílavel , e

3, feus herdeiros , no fenhorio dos ditos Eíleiros 3 e que por

•:

• V':"

cerca do foro.

j
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„ ella lhes dava poder, para que por fí , ou por feus Procu-

„radores pudeílem edificar as ditas Azenhas , e cobrarem

33 toda a pofie, que elle até aquella hora tivera: Outorgan-

do mais, que fe depois de fabricados os Moinhos , e Aze-

', nhãs , ou outros edifícios occorreílem guerras , terremo-

tos, ou outros accidentes, que impediífem, que os taes

„ Moinhos, e Azenhas moeííem ; nefte cafo , nem o Con-

„ deftavel, nem os feus íucceíTores teriaô obrigação de pa-

„ gar o dito foro : e fe humas moeííem , e outras naó, fó pa-

„ gariaó a penfaõ as que moeííem : e fe o dito Condeflavel ,

3j ou feus herdeiros fe refolveífem a nao dar exercicio aos

„ ditos Moinhos 5 eftando elles parados por vontade fua, ain-

„da que antes coftumaflem pagar, entaõ nada pagariao de

3 , foro ,
porque fó ficavaõ com efta obrigação, quando as

„ Azenhas moeífem.

862 „ E porque as determinações dos homens nao ti-

?
,nhaõ firmeza ,

para que cila nunca no tempo futuro pudef-

„ fe variar por nenhum cafo, elle de íeu poder abíoluto ,

„ desde o dia, em que efcrevia a preíente Carta , para íem-

3,pre fazia irrevogável doação dos ditos Fiteiros, Abras,

„ e terras , repetindo-a quantas vezes neceífario fofle, ao di-

„toCondeftavel, e íeus herdeiros, para que os pudcfíc do-

5>
ar 5 vender/aforar , na forma que lhes pareceífe , como cou-

3, fa própria", ainda a Morteiros, e peífoas a quem asLeys

^prohibiflem, para o que as revogava, e annullaVa todas

„ as difpofições de Direito : accreícentando , que eík doa-

„çao fazia 'ao dito Condeílavel , pelos eftremados ferviços,

„que femprelhe continuara, desde que fe empregou noex-<

„ ercicso das armas, ajudando-o a tirar o feuReyno das mãos

?)
dos feus inimigos , em cuja dura fervidaô eftivera , e que

„ elle concorrera para efta liberdade ,
que ganhou com va-

„lor, e fidelidade: o que com erTeito fazia, fem embargo

3, da Ley primeira , e íegunda Cap. de Petitis bonorum lib.7

íranoS^cnía- „ Cap. i .Òuafunt regalia , Concl. Juxta ; e de todos os 011-

íadas"

„ tros Direitos , Civil , ou Canónico , e Leys delle dito Rey,

„ou de feus anteceílores , os quaes todos annullava , e re-

„ vogava,

863 „Em fim, que âesâQ aqneile dia para ferapre,

, elle por eíla fua Carta promettia em feu nome , e de todos

„os

leys em con-

Fez valida a

Cana j em no

me dos íeus

lucccflores.
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„ os feus fucceíTores guardar, e fazer bons os ditos aforamen
„tos, amigável compofíçaÕ , e doação na forma, que aqui
„le continha, e melhor pudeíTe fer cumprido: equeman
„ dava a todos os íeus Veadores

, e Officiaes de fua Real Fa-
3,zenda, quenao puzeíTem embargo ao dito Condeítavel
„ nem a feus herdeiros , na poífe , e rendas dos ditos Eftei-
„ros, Abras, e terras delJes, nem nas Azenhas, ou Moi-nhos que nelles fe edificaíTem, fob pena de fua mercê
„ e de léus encontos : ordenando a todas asJuítiças de feus
„Reynos que pelo Condeílavel

, e íeus herdeiros foíTem
,<, requeridas lhe flzeíTem guardar tudo, o queellenefta fua
„ Carta mandava

;
a qual foy affinada pelo mefmoRey,pe-

„ la Rainha, Infantes
, Confelheiros , e mais Officiaes , que

,3 acima nomeamos. ?.

§• II.

Como EIRey D.JoaõI, por modo de efmola feita a efe Con-
vento em attençao ao Senhor Condefiavel , nos abfol-

veo daque/k foro , que Ibe pagávamos.

. )

864
A/T^L

d° ° Con
Yento m P°£e dos Efteiros,

Abras, e mais terras do Termo de Alma-
da, com a penfao de pagar por cada hum par de rodas do Moi-
nho

, que havia em Corroyos, o cabanejo , ou certeiro de oi-
to alqueires de .trigo ; logo no anno feguinte, que foy no T ArK -
de 1405 o Seremffimo Rey D.Joa6 da boa memoria, o li-

1 4° 5
vrou defta obrigação. Aííim o fez em obíequio do Conde- Motivos

' po-

rtável
, refpeirando os heróicos ferviços, que lhe fizera na «^ijES.

defenfa do Reyno , e também em demonftraçaó do affeclo,
r °*

que lhe mereciaõ os noíTos Religiofos , attendendo ao exem-
plar procedimento , com que fe diítinguiaó na Corte. Com
o pretexto de efmola feita ao mefmo Convento, executou
cfta acção de piedade, em ordem a fi louvável, e para nós
utihílima. E porque a inftituiçaò do foro fe publicou por
huma Carta, que acima fica declarada ; foy EIRey fervido
de fazer ao Convento efta mercê , por outra Carta efcrita
em 2 de Agofto do anno já expreífado de 1405 , da qual da-
remos em feu lugar a ler a copia , e agora fó efcrevemos a *
fubítancia.

865 Diz
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865

leita a mercê

por modo de

eimoia.

Diz EIRey : „ Que D. Nuno Alvares Pereira

„feu Condeftavel, lhe diííera ,
que com o

„ feu beneplácito mandara fazer huma cafa de Azenhas ,
ou

l Moinho no Efteiro de Corroyos , Termo da Villa de Alma-

/,da, de que elIeRey lhe fizera mercê de juro, e herdade:

„ na qual cafa havia três pares de codas moentes, e corren-

tes, por cada huma dos quaes era obrigado a pagar o fou

„ro annual de oito alqueires de trigo ; das quaes Azenhas,

', dizia elle , que por ferviço de Deos , e de íua Mãy SantiíTi-

",ma, fizera doação por huma Efcritura publica ao Moftei-

*„ ro de Santa MARIA ,
que elle mandara fundar em Lisboa;

', e que o dito Mofieiro eftava já de poífe delias : e por quan-

„to as ditas Azenhas já naó eraó fuás, fenaõdo dito Moftei-

',ro, lhe pedia quizeíTe quitar o dito foro, que delias fe

„ pagava. E que attendendo elle á fupplica do Condeftavel,

„ querendo por ferviço de Deos , e da Virgem Noífa Senho-

3J ra, fazer mercê, por/modo deefmola, ao dito feu Moftei-

„ro; havia por bem de lhe quitar o dito foro dos oito al-

queires de trigo, que a elle, e aos Reys feus fucceílores

\ íe haviaò de pagar em cada hum anno na forma da fua pa-

lmeira Carta : de forte, que por efta dava ao dito Moftei-

'„ ro livres , e ifentas de todo o tributo, e foro, aquellas Aze-

,', nhãs para fempre ; e mandava aos Veadores da fua fazen-

',da, aos Almoxarifes , e mais peííoas, a quem a execução

3,pertenceíTe ,
que naó obrigaíTem ao dito Mofteiro, nem aos

''Religiofos delle, quaefquer, que foífem, pelo foro, que

",atê aquelle tempo pagarão; porque elle as havia por livres,

'„e ifentas, como fe nunca houveífem íidoforeiras, porque

l fua vontade era quitar por modo de eímola para fempre o

, dito foro : para o que mandava ao Eícrivaò da Fazenda

,' Real , que nos feus livros refiftaíTe efta Carta , para que

„ fempre conftalTe defta mercê , e efmola.

§. III.
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Declara o Senhor Conde/lavei a caufa , porque foy nulla
a doação, que a efte Comento fez* da Jua Quin-

ta da Alcaidaria
, e a revoga por no-

va Ejcritura.

866
1SJ A Primeira doa9a° feita pelo Senhor Condeíh-

a ^ • 7 l

I1
m
°^ Vlfto> ^ue a efteC°nvento dera a fua

grande Quinta da Alcaidaria no Termo de Ourem, com as
rendas annexas , e bens da mefma Villa, e também os do Pom-
bal

, de Lema , e deThomar
; propriedade taÔ rendoía, que

legundo affirmaÔ os noticiofos delia
, produz no tempo pre-

lente o melhor de trinta mil cruzados. Mas porque aconte-
ceo, que o meimo Bem feitor revogou eíla mercê por nova
•Ncrmira, razão parece, que agora declaremos ojuítifka-
do motivo, que fobreveyo para efta mudança, nao de ani-mo no Padroeiro 5 mas de particularidade deícuberta a ref-
peito da mefma Quinta, que o precifou aceder da primei-
ra reioluçao

: e como havia já diftribu/do os outros feus bens
com os quaes poderia antes defla novidade fuprir tao grande
falta, ficou fummamente fentido dever, que fem remédio
ficava o feu Convento deftitu/do da mayor parte do feu do-
te, que íe anualmente o gofaíle , íeria na realidade ornais
opulento da Corte.

%6j O cafo foy : Que examinando o Condeíiavel os
papeis do feu Cartono

, nelles achou com clareza , que a ne-
nhuma peííoa

, Moíleiro
, ou Igreja podia dar eíla Quinta

'

e bens annexos
; porque tudo pertencia direitamente á Ca-

pella da FJor de Rofa, cuja propriedade era da Ordem Mi-

lix
deS 'Joa°> chamado naquelle tempo de Rhodes, hoje

de Malta
; e que elle nos ditos bens naÕ gofava outro direi-

to
, que o de ufbfruítuario. Confiderando

J pois , que em
con ciência .eftava obrigado a fazer nefta matéria a precifa
declaração: fem embargo do grande detrimento

, que ao feu
Convento refultava

, fez nova Efcricura
, pela qual neíla par-

te revogou a primeira
; moílrando enta6 com evidencia

,que no íeu virtuofo efpirito, contra a verdade nada podia
i torça da inclinação.

Bbb 868 Lem-

Veja-fe o nu*
mero 834,

1

:

Quanto rende
hoje a Quinta
da Alcaidaria.

Circumílanciâ

para naõ ter

doada.
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868 Lembrando-fe ,

que na mefma primeira doação

difpuzera ,
que fua mãy Eyria Gonfalves do Carvalhal fe uti-

lizaíTe em fua vida, dos reditos de rodos os bens ,
que foraó

de David Negro ; e querendo por algum modo refarcir o

damno do íeu Convento , também revogou efta claufula ,

ajuftando-fe novamente em forma, que logo o Convento co-

meçou a cobrar aqueiles reditos, ficando a mefma Senhora

com outros bens equivalentes para feu alimento: o que tu-

do coníta de hum Inftrumento publico feito peloTabaliaó

Pedro Arfonfo, na Villa de Almada, aos 9 de Setembro^

Era de Ceíar de 1406 ; cujo traslado fielmente copiado do feu

original fe verá no fim defte volume , e contém a feguinte

fubílancia.

869 T"\ Iz : 55 Que elle por ferviço de Deos , e da

JLJ* „ Virgem Santa MARIA fua Mãy ,
dotara

„ ao feu Convento de Lisboa certas rendas , e bens , entre os

„quaes fora huma Quinta ,
quechamavaô da Alcaidaria, com

„fuas pertenças, que eítava no Termo de Ourem ,
como

„ confiava da fua doação, da qual foraò feitas três copias por

„Martim Vicente Tabaliao da Villa de Almada: e que por

„ virtude da dita doação, o feu Morteiro de Santa MARIA
„fora metido na poííe da dita Quinta, e fuás pertenças, e

„que por feus Procuradores recebera aqueiles annos os fru-

",tos, e rendas da dita Quinta : e que eftando affi.m o dito

*, Convento , elle Condeftavel achara no feu Cartório cer-

5\
tas Efcrituras publicas, pelas quaes fe certificava ,

que a

,, dita Quinta da Alcaidaria nao podia fer doada ao feuMo-

,'íteiro, nem a outra alguma peíToa, por quanto achara,

',', que de direito pertencia áGapella da Flor de Rofa da Or-

. ^dem doHofpital deRhodes. Pela qual razão , dizia: Que
'

| elle renunciava a dita Quinta , e pertenças delia á dita Ca-

',pella, e lha mandava logo entregar por aquella fua Carta:

,, e desde aquelle dia em "diante havia a doação , que fize-

ra ao feu Convento, por nulla , e de nenhum vigor, pelo

", que refpeitava á dita Quinta, e bens a ella annexos : e que

,', mandava , que pela tal doação o dito Mofteiro nao pudef-

„ fe mais haver , nem houvefte a dita Quinta com fuás ren-

",das, e direitos ,
pois elle lha nao podia dotar , íabendo

„ agora, que nao era fua»
&

870 „ Porém
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870 „ Porém no que tocava aos mais bens, que lhe Cõíírmâ

a

<ioa.

a, dera , e apropriara, elie os tornava a repetir, e confir- £n s.

dos outros

3 , mar, e havia por bons, e firmes, affim , e pela meíma ma-
;, neira, que delles na primeira Eícritura fizera menção: e
3, de novo accrefcentava , que fuppoítodizia, que os bens,

„ que foraô de David Negro, os houveíTe, e lograíTe íua mãy
„ Eyria Gonfalves em fua vida fomente , e por íua morte fi-

3 ,caííem ifentos , e livres para o dito Moleiro ; com tudo,
„ elle Condeflavel por eíle leu Inílrumento de declaração, e
3, revogação , mandava , que daquelle dia em diante o di

rs to Convento de Santa MARIA de Lisboa houveíTe , e
vid Negro>

a, poiTuílTe livre, e ifentamente os ditos bens, que foraõ de
53 David Negro fem a tal condição: e ifto outorgava, por
3, quanto elle á dita fua mãy Fyria Gonfalves dera em troca

3, dos ditos bens outra fazenda equivalente para feu fuítento.

3, E declarava, quenaoera fua tenção, que a doação feita

„ ao dito Mofteiro foíle mudável em outra coufa mais , que
„neítaclaufula, que fe continha neítelnftrumento, que pro-
3, mettia haver por firme , e valiofo para fempre, aííim, e pe-
33 la maneira, que nelle fe continha, &c.

Declara a fui
reioluçaõ com
os bens cie Da*

i

;

4

CAPITULO IX.
Dos bens

, que efte Convento ficou poffuíndo por mercê do Se?
nhor Condeflavel , e por confirmação da San-

ta Sê Apoflolica*

871 \ ]Z
ã* qUC da Primeira Efcritura do Senhor mi

A% Condeflavel conftao genericamente os
8}5 °

JL jL bens , que conítituírao o primeiro patri-
mónio do Convento ; fempre he conveniente efpeciflcallos

,
para que ao certo fe conheça , o que liquidamente lhe ficou
para fua confervaçao. Naõ falíamos das rendas , que depois
acerefeeraõ, nem daquellas, que em obfequio do mefmo Pa-
droeiro, os feus illuítritíimos Defcendentes nos fizerao cer-
tas

; porque as ultimas iráó em feu lugar declaradas , e as
primeiras nada authorifaô o intento. As que comprehendidas

Bbb % . n%

Sr
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no prefente afTumpto nos foraõ dadas pelo Venerável Fun-

dador, faõ asfeguintes. Ficou primeiramente poíluíndo eíte

Convento na Cidade de Lisboa os foros de todas as cafas ,

que efta6 por huma , e outra parte da Rua de noíTa viíinhan-

ca , chamada dos Gallegos : os foros de todas as cafas da par-

te debaixo de toda a rua da Condefla : e os foros das cafas,

que ha pela calçada da noíTa porta do Carro , até a rua direi-

ta do Meftre Gonfalo , menos fó duas , ou três moradas ,

que de prefente íaô livres.

872 Subindo daqui pela calçada do Duque 5 todas as

cafas, que ha da parte eíquerda, até a rua chamada dopo-

ftigo de S. Roqt>e , faÒ foreiras a efte Convento , porque até

aquelle lugar chegava a herdade do Venerável Fundador,

que elle comprara , fegundo affirma na Efcritura de Efcambo

celebrada com o Almirante de Portugal Micer Carlos, no an-

no de 1399. E^a ^ie a raza° 5 porque antigamente opofti-
poítigo de saó

ç chamava do Santo 'Gokdefiabrg ; a faber , quando em fl-
Roque, chama- o

, t r~^ 1 1 T7 . 1.

gura menos polida fe encoítava á torre do Conde da Vidi-

gueira , e por elle íe fahia fora do muro da Cidade , ao Adro

da Igreja de S. Roque. Veyooíitio a perder efta denomina-

ção , depois que a fabrica do novo arco , que alli fe erigio,

foy rematada com hum nicho , onde íe collocou , e actual-

mente fe venera huma fermofa eftatua do mefmo Santo.

873 Poííue mais eíle Convento os foros das cafas do

feu Adro de canto a canto ; e também os das cafas
,
que fe

edificarão entre os grandes arcos , ou botaréos da Igreja , e

correm fronteiras á fna porta traveífa. Poífúe o foro das ca-

fas, que foraõ deFebos Moniz . nas efeadas do mefmo Con-

vento , chamadas da Piedade ,
por caufa de huma Imagem

milagrofa da Mãy de Deos , que eftá em hum nicho expo-

fta á veneração dos Fieis , como a feu tempo diremos : as

quaes cafas foraõ fabricadas no íitio, que antigamente fe cha-

mou o miradouro do Condeílavel. Além deites
, poífúe mais

os foros de todas as caías , que correm por detraz da Capei-

la mor, em toda a calçada, por huma, e outra parte, até

oHofpital da noíTa Venerável Ordem Terceira, do qual em
feu lugar daremos larga noticia 3 como de fabrica iníigne ,

que pela fua grandeza fe conflitue digniílima de eterna me-

moria.

874 Se-

Cafas do Adro

da Igreja.

As da calçada

por detraz da

Capella mór.
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874 Seguem-fe os bens

,
que forao de David Negro,

dos quaes fallando efpecificamente faó os feguintes : Os al-
tos dehumas caías nobres fituadas junto ao Adro dâ Igreja
hoje intitulada Conceição Velba, e no tempo do Condeítaveí
(como já difTe^os) Synagoga Grande dos Judeos, porque
nellaufavaõdefuasCeremonias: e depois, que os de final
ie extinguirão defteReyno, purificada a Igreja, econfagra-
da

. â Imperatriz doCeo, he aéhialmente fervida dos Reve-
rendos Freyres da Ordem de Chrifto. O foro de duas mora-
das de cafas najubetaria; rua, que também naquelle tem-
po fe àúm&mjuããriã Grande. Mais humas cafas, que fo-
rao do mefmo David Negro no Poço da Fotêa , bayrro, que
então era conhecido pelo nome de Judiaria Velba. Eftas ca-
fas foraõ depois trocadas por outras mais rendoías do Medre
Leão

, Medico famofo do Paço
, que recebeo as nofias do

Poço da Fotêa
, e nos entregou as fuásjunto á Igreja das Re-

hgiofas do Salvador. O Convento as poílúe aaualmente, e
as admmiftra como parte do feu património.

_ 875 Por muitos annos desfrutou a Quinta do mefmo
David Negro no lugar de Camarate, que deita Cidade ú
ca em diftancia de duas pequenas légoas : mas como na
mefma Quinta Te veyo a fundar depois o Convento, que
alh tem efta Província

, cedeoode Lisboa para utilidade do
outro, fó daquelles bens

, que pertenciao á Quinta , fegun-
do em leu lugar diremos; e para fi refervou os foros anne-
xos, aííim no mefmo Lugar, como nos de Sacavém, Cate-
jal, Unhos, Appellaçaõ, Friellas, e os da Póvoa de Santo
Adrião.

876 Da outra banda do Tejo , no Termo da Villa de
Almada

, tem efte Convento a propriedade em todo o Sal-
gado

, que entra do barco de Martim AfFonfo para dentro
;

fiéoi, que também fe chama Ponta dos Corvos, junto ao
Seixal. Eíle Salgado entra daquella ponta para dentro divi-
dido em quatro braços de mar : hum delles vay para Cor-
royos, outro paraAIgenoa, outro para Amora , e em fim o
outro para Arrentella : e a mefma propriedade tem em todas
as Abras, Eíreiros, terras, e aguas daquella enfeada. Ne-
ftes Eíteiros deixoujá o Senhor Condeílavel edificado o Moi-
nho de Corroyos, primeiro em todo aquelle Salgado : bem

que

Onde era a Si.
" aS°ga grande
dos Judeos.

Numero 843,
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que pelo tempo adiante íe edificarão mais quatro, alguns dos

quaes o Convento beneficia por fi , e outros tem aforado a

difTerentes peílbas , que lhe pagão certas quantias de trigo»

com a penfaÓ de o entregarem no feu celleiro defta Cida-*

de.

877 No mefmo deftriclo poíTúe a grande Quinta ,

chamada de Corroyos , onde ainda fe conferva a antiga tor-

re das cafas do mefmo Conde Santo , fem que nenhum Pre-

lado até o prefente fe refolveííe a lhe renovar a figura , por-

que aílim envelhecida, melhor perfuáde a grandeza de feu.

primeiro Senhor , cuja memoria dura entre os vifinhos da-

quelle Termo , a quem a torre faz prefente a antiga idade

daquellas paliadas Eras. Também alli fe guarda hum leito do

mais primoroío feitio, que então fe ufava, onde por tradi-

ção confiante fe affirma
,
que o Condeftavel dormia. Dalli fe

tirarão muitas alfayas preciofas para lugares , onde tiveífem

melhor ferventia : e as ordinárias fe confumiraÕ nas mefmas

cafas , fem poderem refiftir á corrupção occafionada do tem-

po , no efpaço de três feculos , que tem paífado , defde que

do Senhor Condeftavel para nós fe transferio o dominio.

,878 Também poífiíe o Convento no mefmo Termo

de Almada, por beneficio do Venerável Fundador, hum Pi-

nhal , chamado das Covas de prata : e poílo , que depois em
feu obfequio, muitas peffoas de diílinçaô nos angmentárao

as rendas, como em feu lugar diremos; he certo , que fó

eftasforao as que nos ficarão liquidas, pelo primeiro patri-

mónio, que firmemente o Senhor Condeftavel nos deixou

eílabelecido. E para que as fuás doações ficaíTem mais valio-

fas, élíe mefmo recorrco á Cabeça da Igreja, fupplicando-

Ihe, que lhas confirmaíTe : o que com effeito lhe concedeo

o PapaJoão XXIII
,
por huma Bulia, que principia : Synce-

r<£ devotiotris affeélus , &c. paílada em 15 de Agofto do anno

de 141 3 ; a qual veyo commettida com os poderes Apofboli-

cos neceíTarios ao Arcedi-ago da Villa de Santarém, nomeado

Executor. No fim do livro daremos a ler a copia , e aqui a

fubftancia.

879 |^\ Iz Sua Santidade : ,, Que o devoto afTectOj.

JL-/,,que lhe communicou o nobre Varão D.Nu-

„ no a Condeftavel no Reyno de Portugal ,.
;
digno de muito

,, louvor
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^louvor para com eíle, e para a Igreja Romana , merecia,

j,
que fuás promeifas, principalmente aquellas, queperten-

>?
ciaó á fua íalvaçaõ, e ao culto Divino, foíTem bem rece-

„ bidas delle : e le acafo em alguma coufa excediao ao di-

3, reito commum , elle com o feu favor as admittia. A Peti-

„ çaõ
,
que por parte do mefmo D. Nuno fe lhe fizera , con-

tinha o íeguinte: Que elle com animo abrazado, e devo- pr°p.ofta d°pa

1 !•
"

1 r droeuo,

„ to zelo pertendia mudar as coulas temporaes em eternas
,

>, naó fó para bem de fua alma , e de feus progenitores , fe-

0y naÓ também para mayor augmento do culro Divino , hon-

„ ra , e louvor da Virgem MARIA noíTa Senhora : e por ef~

3> fa cauía tinha feito hum Mofteiro com fua Igreja, Offici-

„ nas , e quintaes em hum lugar conveniente da Cidade de

a, Lisboa , o qual applicava ao Prior 3 e Religioíos da Ordem
„ de NoíTa Senhora do Monte do Carmo , tendo para iflbjá

3, conceflaó da Sé Apoílolica , para que no dito Convento
3,floreceiTe o culto Divino, e os ditos Religiofos delle fe

„ empregaííem melhor no ferviço de Deos.

880 „ E para que mais fe augmentafTe eíte fervor (con-

,,tinúa) pelo difcurfo do tempo, e os Religiofos fe empre-

„ gaífem com mayor cuidado em fuás orações , e também
„ em encomendar a Deos as almas de feus Pays, e parentes,

,,e de feus defuntos; determinava com grande vontade, e

„ devoto arTeclo , de lhe entregar muitos bens , e poífeíToens

„ de fua fazenda, os quaes todos chegariaò a render em ca-

„ da hum anno trezentas coroas de ouro , que fe applicavaó

a, aos ditos Prior , e Religiofos para fua ordinária fuftentaçao,

a, e para feu veíluario , e para os cirios , e alampadas
,
que

,,haviaõ de arder na dita Igreja, livros, e mais ornamentos

3, Eccleíiafticos , e outras coufas pertencentes a mefma Igre-

,,ja, e também para confervaçaô do mefmos livros, e or-

„ namentos da mefma Cafa , e para fe poderem de algum mo-
„ do reparar pelo tempo adiante. E por quanto elle em fua

,, Petição humildemente aíflm lho dava afaber, para queel»

,, le com fua benignidade , e favor lhe confirmaíTe eíia fua
Executor do

,, Petição; confiando na prudência, e difcriçaô do Arce- Breve -

„ diago de Santarém , a elle commettia , mandando-lhe
, que

„ rodos eftes bens , poíTeíToens, e rendas, das quaes o dito

,j D. Nuno fazia menção j unííTe, e vinculaíle ao dito Con=

?5 ventOp

Importância

do Pdttimoijío.

'II
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3 84 Chronica dos Carmelitas
„ vento , e Religiofos delle in perpetuum , conformando»

3 , fe com os Eftatutos, Regra, ConíKtuiçóes , e coílumes

3) dos ditos Religiofos confirmados por voto , e juramento &

,,naõ obftante para eífe effeito couía alguma em contrario,

3, para o que lhe dava os feus poderes Apoftolicos , &c.

88i Nefta Bulia fe faz menção do rendimento annual

de todo o Património do Convento , o qual declarou o Pa-

droeiro ,
que chegaria a produzir o valor de trezentas co-

Rendimento roas de ouro. Explicando D. Rodrigo da Cunha eftas coroas
do Património r o
na moeda ho. de ouro , diz: Que cada huma das taes moedas , aflim cha-
je corrente. , vi j r •

i

madas , valia duzentos e dezaleis reis, que na moeda corren-

te deíleReyno fomao as trezentas coroas de ouro 64U800.
E ainda , que por eíta conta o primeiro Património do Con-
vento nos pareça huma limitação 5 refpeitando-fe ás commo-
didades daquelle bom tempo, era quantia avultada; porque

além de outras provas, que poderíamos accumular para o

intento, baila conílderarmos
,
que a cada hum dos officiaes

de Canteiro
, que trabalhavaò nas obras do Convento , fe

pagava de jornal (como já diíTemos) treze reis por dia.

882 Tudo a efte reípeito valia então incomparavel-

mente menos do preço
,
pelo qual agora fe compraõ os gé-

neros: do que temos , além do referido, muitos, e innega-

veis exemplos ; efpecialmente no veítuario taxado no tempo

do mefino Senhor Condeftavel para os Religiofos : pois man-
dando elle, que a cada hum para roupa branca fe lhe déf-

fem quarenta varas de panno de linho por anno ; quizeraó

antes quarenta vinteis, para com elles íe governarem me-
lhor: donde procedeo ficar o ufo de íe lhe dar a cada hum
para roupa branca dous cruzados, com os quaes no tempo
prefente feria precifo , que o panno foíTe muito ordinário,

para com todo eífe dinheiro fe acabar huma fó camifa. Po-
rem a Providencia de Deos , que he infallivel , inclinou de-

pois as vontades dos Fieis
,
para nos continuarem o bene-

ficio de muitas efmolas , com as quaes já na vida do mefmo
Condeftavel começou o Património a engroífar, e fempre

foy em augmento.

CAPI-

Veja-fe o rume

ro 813,

Exemplo da

Inferioridade

dos pteços an

sigos.
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CAPITULO X.
Das rendas, que porfupplica do Grande Condeflavel , derao

a efte Convento os òenhores D. Affonfo , e D. Fernan-
do feus Netos : e do que aconteceo depois,

que nos foraõ concedidas.

^ T^. T Otavel fentímcnto cone ebeo o magnânimo su PPnca feto

1\^ P-
N™o Alvares Pereira, de ver, que efte íáSÍSt

JL ^ leu Convento com a perda da Quinta da
Alcaidana, e dos bens , que lhe craó annexos , ficava pobre,
lendo que fempre moftrou empenho em deixallo opulento.
E confiderando

, que já com feus netos havia repartido as
rendas mais confideraveis , que poíTuíra ; e que já nao fe
achava em termos de adquirir de novo, as que julgava fe-
rem neceíTanas para fupprir a diminuição do património ; re-
correo aos feus dous netos D. Affonfo, Marquez de Valen-
ça

,
e D. Fernando , Marquez de Villaviçofa

, para que de
algum modo o aliviaíTcm defte cuidado. Pedio- lhes , que lhe
hzefíem o gofto de darem por eímola para fempre ao di-
to Convento de Lisboa alguma renda annual de paÓ, e vi-
nho, para Mento dos Religiofos : que por fer obra taÔ pia
quizeflem merecer de Deos o premio , e delle a fua ben-
ção.

§. I.

Mercê do Marquez, de Villaviçofa , D. Fernando , que depois
foy Duque de Bragança.

884 A Chava-fe efte Príncipe obrigadiffimo ao feu o$d«oco.
JLjLprezado Avô pelo beneficio , que lhe fize- nf

aTel a ka

radelhe dar os Condados deArrayolos, e Borba, cornou-
""*

trás confideraveis rendas na Província do A lem-tejo: e que-
rendo moftrar-fe grato aos feus favores , facisfez pontual-
mente aos feus defejos , refpondendo-lhe

, que por modo de
tença annual in perpetuum , fazia a efte Convento doação
de féis moyos de trigo, pagos na Villa ckfEftremoz. Ficou

cfta

•

Seis moyoâcifí
trigo , que nos
deu D.Feman*
do.



!!>''"
i

3
8 6 Chronica dos Carmelitas

Jiwo de çfta mercê eítabelecida por hnma Carta , efcrita em 22 de

T A 72 Agoíto do armo de Chrifto de 1422. E porque contem al-
A4^ gumas claufulas expreííivas do gofto , com que obedecia ao

leu Venerável Avô, e outras particularidades competentes á

noíTa Hiítoria ; aqui a daremos a ler copiada do feu original,

que no Archivo deite mefmo Convento fe conferva.

Carta cio

Marquez de

Villaviço-

ia ,
pela

qual nos dá

para íem-

preíeismc-

yos ce tri-

T"\ Om Fernando , neto d £ElRey , e filho do

SP'

Condiçcen? »

tom cjue nes

fez n mercê.

885 „
,,JL/ Conde deBarcellos, A vós Álvaro Annes,

„ Almoxarife de Eflremoz , e ao Eícrivaõ defle Offlcio , e

„ a outros quaefquer , que depois de vós forem meus Al-

„moxarifes, faude. Sabede, que eu por íerviço de Deos ,

„ e da Virgem Santa MARIA , fua Madre, ponho de ten-

3 , ça ao Priol , e Fraires do Morteiro de Santa MARIA de

„ Lisboa , que o Condeftabre meu Avo hy edificou ,
que ajao

»de my em cada hum anno para fempre para feu mantimen-

„ to , féis moyos de trigo. Porém vos mando , que lhe fa-

„ çades pagamento do dito pao em cada hum anno a ellos,

„ ou a feu Procurador : e começadelhe a fazer a primeira

„ paga do dito paõ por primeiro de Setembro , que hora vi-

„ rá da Era deita Carta , e da hy em diante em cada hum

„ anno pelo dito dia como dito he. E de como em cada hum

„anno lhe fizerdes paga do dito pao, cobrade dellos eítro-

, mento de conhecimento com otheor da fua Carta. E mando

aos meus Contadores que volo recebaõ em defpeza: e vós

,Efcrivom regiítade eíta Carta em voílo livro para as pa-

Jgas, que fe por ellas fizerem , virem a boa arrecadaçom.

„ E fe acaecer
,
que em algum tempo o pao que eu aííím lhe

3
,hey dado efleja arrendado a dinheiro , e vos nom cobrardes

55 nhum meu pao de que lhes pagar os ditos féis moyos, man-

3 , damos, que lhos paguedes a dinheiro, fegundo o tempo

,,da paga valer, e naó embargando, que vos eu o dito pao

„ mando entregar aos fobreditos Fraires , ou a feu Procura-

?
,dor, por quanto o dito Senhor Condeftabre meu Avô dif-

',fe, que porferviço de Deos, e da Virgem MARlAel
, tomara a cargo dêem feus dias miniftrar as rendas de que

„ eí fez doaçom ao dito Moíteiro , mandovos , que vós nom

„ dedes aos ditos Fraires pao nhum , fe nom a fy , e pela

guiza, que vos o dito meu Avô mandar por feus Alvarás.

V/J

9

3
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55 Os quaes Alvarás mando

, que vos íejao recebudos em dei-
„ peza a fy como os conhecimentos dos ditos Fraires e efto
55 ie faça em vida do dito meu Avô , e depois de íua morte
„ dade o dito pao aos ditos Fraires pela guiza

, que acima faz
„ mençom, e ai nom façades. Dada em a Cidade de Lif,
*>boa, vinte e dous dias domez deAgofto. JoaÕ Efteves
a, a fez no anno do Naícimento de NoíTo SenhorJESU Chri-
„fto de mil quatro centos e vinte e dous annos. D. Fer~
*>nando.

§• II-

Mercês do Marquez, de Valença D. Affbnfo.

886 TVT A° m^nos obrigado ficou ao noíTo Venera-
í

«L >l vel Padroeiro eíte feu Uluftriííimo neto , pe-
lo beneficio, que lhe fizera do Condado de Ourem com to-
das ascendas da Eítremadura, e Paços de Lisboa. E defe-
jando fazer manifeíto o feu agradecimento, em attençaÒ fua,
deu também a efte Convento, por modo de efmola, para fem-
pre em cada hum anno , quatro moyos de trigo , e dez pi-
pas de vinho : mercê, que nos concedeo na mefma Cidade
de Lisboa

, por huma Carta efcrita aos 24 de Agoílo do an-
uo ja declarado de 1422, na qual Carta mandou, que efta
renda

, chamada tença
, nos foífe promptamente paga no feu

Keguengo de Sacavém, íegundo confia da mefma Carta,
cujo tranfumpto he o feguinte.

Dá-nos quatro
moyos de tri.

go , c dez pi-

pas de vinho.

*T^ AfFonfo, neto d^JRey, e filho do Con-
„ L-.J de de Barcellos. A vós Eftevaó Vicente ,

y, meu Almoxarife das rendas , e direitos
, que eu hei em

„ Lisboa, e em feus Termos , e ao Efcrivom deíTeOfficio,
>,e a outros quaefquer, que depois de vós forem meus AU
„ moxanfes

, faude. Sabede
, que eu por ferviço de Deos,

„e da Virgem Santa MARIA fua Madre , ponho de tença
35 ao Pnol

,
e Fraires do Mofteiro de Santa MARIA do Car-

„mo, que oCondeftabre meu Avou edificou na dita Cida-
„ de, que ajao de my em cada hum anno para fempre para
3,íeu mantimento

, quatro moyos de trigo, e cinco toneis
hi de vinho. Porém vos mando , que lhe façades pagamen^

Ccc 2
33 to

Carta do
Marquez dg
Valença

,

pela qual
nos faz
aquella

mercê.

1 '

1

*
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35 to do dito paõ , e vinho em cada hum armo a ellos ,
ou

"a feu Procurador, e começadelhe a fazer a primeira pa-

",ga do dito pao, e vinho em o primeiro dia de Setembro,

"que hora virá da Era defta Carta, e da hy em diante em
"

cada hum anno pelo dito dia , como dito he. E de como em
"
cada hum anno lhe fizerdes o pagamento do dito pao , e

", vinho cobrade dellos eftromento de conhecimento com o

11 theor defta Carta. E mando aos meus Contadores , que vo-

", lo recebao em defpeza. E vós Efcrinpm regiftade efta Car-

y, ta em voíío livro para as pagas, que fe por ellas fizerem,

condiçoen,, !! vierem a boa arrecadaçom: e fe caecer , que em algum

com que afaz. ^ tempo o pao , e vinho , que eu afly hy hey féja arrenda-

ndo a dinheiro , e vós non cenhades nhum pao meu de que

,i lhe pagar os ditos quatro moyos , mandovos, que lhe pa~

„guedes a dinheiro, fegundo o tempo da paga valer, e nom

„ embargando , que vos eu o dito paõ , e vinho mando en-

.„ tregar aos fobreditos Fraires , ou a íeu Procurador ,
por

„ quanto, o dito Senhor Condeftabre meu Avou diífe , que

„ por ferviço de Deos , e da Virgem MARíA el tomara a

3 , feu cargo em feus dias miniftrar as rendas , de que el fez

„ doaçom ao dito Mofteiro , mandovos , que vós nom de-

3, des aos ditos Fraires pam nem vinho nhum . fe nom a fy,

„e pela guiza, que vos o dito meu Avou mandar^ por feus

„ Alvarás. Os quaes Alvarás mando , que vos íejaõ» recebu-

„ dos em defpeza , a fy como o conhecimento dos ditos Frai-

„ res. E efto fe faça em vida do dito meu Avou i e depois

3, da fua morte , dade o dito pao , e vinho aos ditos Fraires

3, pela guiza que em cima faz mençom. E ai non façades.'

„Dada em adita Cidade de Lisboa vinte, e quatro dias de

„Agofto. JoaoEfteves a fez, anno doNafcimento de Nof-

3, fo Senhor JESU Chrifto de mil quatrocentos e vinte e dous.

„D. ArTcnfo.

888 O mefmo Principe em attençaõ ao feu digniffi-

mo Avô , empenhado nos intereííes defte feu Convento , lhe

fez a graça de libertar do quarto , que lhe pagavaÕ, os noíTos

Foreiros ,
que traziao arrendados os bens , que forao de Da-

vid Negro, dos quaes bens o Senhor Condeftavel nos fizera

doação, e eftavao no Reguengo de Sacavém. E para que

os ditos noíTos Foreiros ficaífem totalmente ifentos daquella

penfao,

Os noflbs fo-

íeiros livre* de

pagar quarto.
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penfao , mandou o Marquez

, que os feus nomes nao andaf-
fero eicntos nos livros

, dos que no mefmo Reguengo lhe fa-
bricavao as fuás fazendas, com a condição de lhe pagarem
no tempo das colheitas o quarto das novidades Por efte mo
do ficarão os taes Foreiros abfolutos daquella obrigação nos
Lugares de Sacavém

, Catejal , Unhos , Frielas , AppdlaçaÕ,
Camarate

, e Povoa de Santo AdraÕ. E como para efte be-
neficio interveyo a authoridade do mefmo Senhor Condefta-
vel, qu.z o dito Marquez íeu neto, que eíta mercê ficalfe
perpetuada

, e fem fallencia no tempo futuro : para o que
mandou efcrever huma Carta, que affinou; e da copia, que
fe coníerva no Archivo deííe Convento , fe tirou o traslado
ieguinte.

889 "F^O 111 Affbnfo, neto d<E!Rey , e filho do
» -L/ Conde de Barcellos. A quantos efta Car-

„ta v>rem faço faber , que o Condeftabre meu Avou me
„diile, que nos Reguengos do Termo de Lisboa, de que
„ me el havia feito doaçom , e! havia huma Quinta com fuás
„ pertenças

, que foy de David Negro, Judeu, que he em«Camarate
, a qual dizia, que havia dotado ao Mofteiro

„ de Santa MARIA de Lisboa, que el hy edificou. A3„ Quinta diz
, que tem certas peííoas

, quelavraÔ, eapro-
„ ve.tao as herdades

, e vinhas , e olivaes , e hortas , e po-
„ mares que a dita Quinta pertencem, e fom tributários e„que em quanto cl houve o dito Reguengo , antes que a
„ my pallaffe pela dita doaçom , que el efcufava as ditas peí-
„ loas

,
que os herdamentos da dita Quinta traziaó

, e lavra.„vao, de pagarem quarto, que theudos eraõ de pagar ao
„ Senhorio por fer no Reguengo. E que me rogava que me
„prougefle, que foftem efcufados a fy como em feu tempo
„erao. E eu vendo o que me a íy dizia, e queria, e por
„ ferviço de Deos , e da Virgem MARIA , e por a èl com-
„prazer, e haver a fua bençon, prazeme, equero, eou-
„torgo, que^aquellas peflbas, que direitamente, e fem en-
„ gano lavrao os herdamentos da dita Quinta , e pertenças
„ delia que hora ella tem , e ha , fejaõ efcufados para fem-
„ pre de pagarem quarto nhum dos ditos herdamentos a mv
"
F". %

me
n

herdeiros
-
E P°rem mando a meu Almoxaril

„ te do dito Reguengo, a fy ao que hora he , como aos que

ui

Carta do
Marquez de
Valença ,

pela qual

livra de pa-

gar quarto
aos noííòs

Foreiroso

i"
; ;li,'

'
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;
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Como fe per-

tendeo fcgurar

aquella renda

de paõ , e vi-

tihot

Morte do Mar-

quez de Valen-

ça D. Aftonío.

l\

Recorre o Pro-

vincial a Dom
fernan -^Mar-
quez de Villa-

yiçoía..
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33 daqui em em diante forem, e outros quaefquerOmaaes 5 'e

„peíroas a quem efto pertencer por qualquer guiza que fe-

„ja, que os nom conftranjaõ, nem mandem conftranger por
?5

nhum direito do quarto que elles eraó theudos de pagar dos

"ditos herdamentos, e por minha vontade he que íejaodel-

,'
lo quites , e ifentos como dito he. E ai nom façades. Da-

^da em a dita Cidade de Lisboa, vinte e quatro dias de

H Agofto. Joaó Efteves a fez , anno do nafcimento de Chri*

3
,fto de mil quatrocentos e vinte e dous. D. Affbnfo.

§. III.
%.

.'
..•......'.-.'

Depois da morte do Marquez de Valença D. Affonfo, fica

Duque D. Fernando obrigado a nos fazer a mercê

da renda ,
que elle nos dava.

no f*\ Om tanto goflo nos fatisfizerao fempre aquel~

V_v les Senhores as tenças de pa6 , e vinho , que

em obfequio do Senhor Condeftavel nos prometteraõ, que

para mayor fegurança do Convento , e menos defpeza na co-

brança de hum , e outro género , pedíra6 a FJRey D. Af-

fonfoV, no tempo, que já governava, licença expreíTa para

comprarem bens de raiz junto á Cidade de Lisboa, que ren-

deíTem a quantia dos dez moyos de trigo , e dez pipas de vi-

nho í
para que fem fallencia foíTem os Religiofos bem pagos,

ElRey lhes concedeo logo a licença, fem embargo de quaef-

querLeys, que em contrario houveíTe : para o que, lhes

mandou paíTar Carta , que eícreveo Fernão Rodrigues , em

trinta de Julho do anno de Chrifto de 1457, e o mefmo

Rey afíinou. Porém efta copia nao teve efTeito
,
porque no

mefmo tempo faleceo o Marquez de Valença D. Affonfo: e

como nao deixou filhos legítimos, veyo o Duque D. Fernan-

do a entrar na poíTe de todos os bens , que lhe pertenciaõ

pela razaó de fer irmão feu , e de toda a Cafa de fey pay

herdeiro im mediato.

891 Era entaó Prelado mayor defta Província (como

no Tomo II diremos) o Illuftriílimo Senhor D. Fr. João Ma-

noel , nlho d cElRey D. Duarte , e primo do mefmo Duque

D.Fernando. E recorrendo a efte Príncipe ,
para que con-

tinuaíTe
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tmuafle a mercê, que feu irmão, em quanto vivo nos fize
ra; e que íe dignaffe de nos mandar fazer o pagamento da
quellas rendas em parte, onde o Convento íem defpeza as
houvefle de receber. Elle tudo concedeo na forma da fun-
pl.ca; dando de tal modo a conhecer a boa vontade, com
que em obfequio de feu grande Avó reftabelecia a doação
daquelle pao, e vinho, que deixou a feus herdeiros obri-
gação de nos fazerem em todo o tempo infalliveis as ditas
rendas Tudo confia de huma Carta fua , feita em Sacavém,
aos 28 de Setembro de 1470 , na qual declara o lugar, onde
efie Convento havia de receber o feu pagamento, e outras
particularidades

, que por ferem inexeufaveis na prefente ma-
téria, daremos da meíma Carta a copia feguinte.

892 «TYpiii Fernando, neto d'ElRey D.JoaS, cu- carta do
" JL--' J

a alma Ueos haja , Marquez de Villaviço- Marouez
la

,
Conde de Ourem

, e de Arrayolos , e Senhor de Mon- St.T'
*f L' R

C
r
A

!l
u»ntos /ft« Carta virem façofaber

, queo &&
" »?"„ "P da Guarda em nome do Priol , e Fraires do de toda a

„ Mofteiro de SantaMARIA do Carmo da Cidade de Lif-
^

„ boa me moftrou duas Cartas , huma do Marquez de Valen.
„ ça meu irmão a quem Deos perdoe, em que mandava ao
„ leu Almoxarife das rendas , e direitos

, que el havia em Lif-
„ boa

,
e feus termos que em cada hum anno deífe ao Priol,

„ e traíres do dito Mofteiro para feu mantimento quatro mo-
„ yos de trigo

, e cinco toneis de vinho : e outra minha , em
,,
que mandava ao meu Almoxarife de Eftremoz, que delfe aos

„ ditos Hraires em cada hum anno féis moyos de trigo , fe-
„ gundo mais compndamente nas ditas Cartas he theudo Pe-
„ dmdome o dito Senhor Bifpo em nome do dito Mofteiro
» que pois que por Deos prouguera de eu herdar as terras, ren-
„ das, e direitos do dito meu irmão; que lhe juntaflem o di-
„to trigo, e vinho, quede meu irmão aviaÕ, com o trigo
„ que de my av,aÕ

, e lhe mandafte todo dar em tal Lugar,„onde fem nhua deípeza o pudeflem aver. E vendo euTeu
„ requerimento, por ferviço de Deos , e da Virgem MA-„KlAíua Madre, a my me praz de o fazer a fy. Porem por
„ elta prelente Carta , mando ao meu Almoxarife do Re- „
3J guengo de Sacavém, Frielas, eUfthos, e Camarate, ao ££*££"

go de Sacavém

35 que
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„ que agora he , ou ao diante for , e ao Efcrivam do Teu 0£-

„ ficio, que defte dia para fempre em diante dem em cada

3 , hum anno ao Priol, eFraires do dito Mofteiro de Santa MA-
,RIA do Carmo da Cidade de Lisboa , qne o Condeftabre

„ meu Avou edificou , dés moyos de trigo , e cinco toneis

„de vinho, fazendolhes as pagas contheudas nas ditas Car-

etas. E de como em cada bum anno fizer pagamento do di-

, to trigo , e vinho, cobre dellos eftromento de conhecimen-

3, to com o theor defta Carta : e mando ao Efcrivom , que

3, rebite em feu livro efta Carta para as pagas, que íe por

„ ellas fizerem virem a boa arrecadaçom. E fe acaecer,que em

^algum tempo o pao , e vinho ,
que a fi hy ey feja arrenda-

3, do a dinheiro, e o dito Almoxarife nom tenha trigo, nem

„ vinho meu de que lhe pagar , mando que lhe pague adi-

3, nheiro , fegundo ao tempo da paga valer. E efto lhe faço,

„ porque o Condeftabre meu Avoo depois que entrou no di-

„ to Moíleiro , e nos tinha dado as terras a meu irmão, e

„ a my , nos encomendou ,
que lhe deíTemos o dito trigo, e

3, vinho , convém a faber a meu irmão os ditos quatro mo-

„yos de trigo, e cinco toneis de vinho, e amyos ditos féis

,, moyos de trigo. E porque a vontade do dito Condeftabre

„ meu Avoo tal foy , nao fomente minha vontade he de lhos

,,dar em minha vida, mas ainda encomendo a meus herdei-

„ros, que para fempre a fy o hajaõ de cumprir, pois fna

„ vontade tal foy ; ou lhe comprem bens para que fegura-

„ mente no termo de Lisboa poílaó aver o dito trigo, e vi-

3
,nho para fempre. E a licença do Senhor Rey para os com-

„prar o dito Mofteiro tem já Carta. E em teftemunho da

„ verdade lhe mandey dar efta Carta aílinada por my , e fel-

3, lada de meu Selo. Dada em Sacavém , vinte e oito dias do

„ mez de Setembro. Rodrigo Bacharel a fez , anno do Naf-

'„ cimento de Nofío Senhor JESU Chrifto de mil quatrocen-

5) tos efetenta annos.



Tomol. Parte III.

§. iv.

35>3

ElReyD.Joao //, no tempo, que potfuio as rendas âa Caía
de Bragança, mandou que a efle Convento Je continua/-*

fe o pagamento, que fe nos fazia.

893 ^ Endo a cobrança deita renda promptiílmia emD quanto viveo o Duque D.Fernando, e em to-
do o tempo

, que da Gafa de Bragança foy Senhor , feu fi-
JnoU. Fernando II do nome, e terceiro Duque daquelle Ef-
tado

;
algum trabalho occorreo

, que nos perturbou a pof-
ie pacifica em que o Convento eftava de cobrar com facili-
dade, e fem defpeza o paó , e vinho no Reguengo de Saca-
vém. Era então Provincial deita Provinda ( como no To-mo II diremos) o Venerável Padre Meflre Fr. JoaÔ Sobrinho

,Varão doutiííimo
, e virtuoílflimo

, que foy eleito Prelado no
anno de 1482, em occafiaÕ, que também fahio eleito Prior
deite Real Convento de Lisboa o infígne Padre Fr. Jorge da
fcrfuz, dosquaes em feu lugar daremos cabaes noticias. Cin-
gia no meímo tempo a Coroa deita Monarquia o Sereniflímo
Rey DJoaÔ II, alquem fe appropriou a denominação de Prín-
cipe Perfeito : e tendo com o Duque D. Fernando If defcon-
íianças tao pezadas, que os feus effeitos fe virão laítimofamen-
te em Évora; também lhe mandou confifcar todos os feus bens
e rendas, que encorporou na Coroa , fem admittir na fucceíTaÒ
da Cafa os filhos daquelle Principe, os quaes retirando-íe de-
ite Keyno, bufcárao no de Caftella refugio, e amparo.

894. Nefta occafiaó veyo á Corte o Bifpo D. Fr.João
da Guerra a pertender o pagamento de huma confideravel
quantia de dinheiro, que fe lhe devia , e EIReylhe confie-
nou para o dito pagamento as rendas de todo o Reguengo
de Sacavém

, que ao Duque D. Fernando forao confifcadas
Recorrerão logo os noíTos Prelados a ElRey, reprefentan-
oo-Ihe por huma Petição as mercês, que em obfequio doSe-
nhorCondeítavel nos havia6 feito feus Netos; os quaes nas
luas Cartas recomendavaÔ a feus herdeiros

, que fempre com-
pnilem efta vontade de íeu Avô: e que fuppoíío eftar eu-
porporado na Coroa aquelle Reguengo, onde efte Conven-
:o cobrava as rendas de pa6 , e vinho, que lhe forao con-

Ddd cédidasj

Trabalho
, qrje

occorreo na co-
brança daqucl»
la renda.

Prelados , qiíé

entaõ eiiftiaõ.

Bens , que fe

confiícaraõ a

D.fernandoII

Bifpo Dom
Fr.Joaõ da
Guerraâ

ijli I

" / 'I
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cedidas ; quizeífe Sua Alteza mandar aos feus Miniílros, que

lhes continuaíTem o pagamento na mefma forma ,
que faziaõ

os Miniílros dos Duques de Bragança, porque da falta de-

fte fubfidio fe havia de feguir ao Convento hum confídera-

Ncvacóccíraõ vel prejuizo. Confiderando ElRey a juftiça da noífa fuppli-

da renda , que
ca e querendo fazemos mercê em attençao ao meimo oennor

nos fora dada.

ç^fcfaft^. . ^j^ mem0rias refpeitava , mandou que no

mefmo Reguengo fe nos pagalTem aquellas rendas: para o que

fez eferever huma Carta, que elle aífinou em beneficio do

meímo Convento, em cujo Archivo fe guarda o Original,

e aqui tranfereveremos a copia.

Carta d'El-

Rey Dom
Joaò IL

895

Supplica dos

Rdigiofos.

Omjoao pela graça de DeosRey de Por-

tugal , e dos Algarves , e Senhor deCep-

5
,ta, &c. "k quantos efta noíTa Carta virem fazemos faber,

3, que o Prior e Fraires do Mofteiro de Santa MARIA do

3 ,
Carmo em a noífa Cidade de Lisboa nos enviarom a dizer,

5

„como o dito Mofteiro ouvera ataa a hora depois do faleci-

5, mento do Condeftabre Nuno Alvares Pereira em cada hum

„ anno dés moyos de trigo , e cinco toneis de vinho ,
que

„ lhe leixara o dito Condeftabre para fempre ,
mandando ,

e

„ encomendando a feus netos D, Affonfo , Marquez de Valen-

3 ,
ça , e o Duque D. Fernando feu irmão ,

que ambos lhe déf-

,, fem o dito paõ , e vinho , a faber , o dito Marquez qua-

;,tro moyos de trigo, e cinco toneis de vinho, e o dito Du-

„ que D. Fernando íeis moyos de trigo. E que depois do fa-

lecimento do dito Marquez D. AfTonfo, o dito Duque D.

,, Fernando naó fomente quiz, que o dito Mofteiro ouvef-

„fe emfua vida os ditos des moyos de trigo, e cinco toneis

„ de vinho j mas ainda encomendou a feus herdeiros ,
que pa-

3, ra fempre cumpriíTem o que a fy íobre efto tinha mandado,

3 , e dado ao dito Mofteiro, vifto como tal fov a vontade do

„ dito Condeftabre. Pedindonos o Prior , e Fraires ,
que por

)5 razão de nos agora vir toda a herarça , que o ditoConde-

3, ftabre tinha da Coroa doReyno, de que fe efte paó , e

„ vinho psgava , quizeifemos por fazer efmola ao dito Mo-

„ fteiro , lhe mandar dar o dito paó , e vinho , porque em

„ outra maneira o dito Mofteiro fenaô podia bem governar,

e manter a fv como ataa^ora fez, E vendo nós feu dizer
,

„ e pedir
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>, e pedir e fendo certo como o dito Condeftabre ordenoíi„a fy ao dito Morteiro o pao , e vinho fobredito, e que os
„ ditos feus netos fempre lho deraÕ • conformandonos com»V vontade deites, que lho aíllm deraÔ, e ordenarão pot
„ leu dei cargo, e por fazermos efmola ao dito Morteiro . ave^
3'2P

n
0rb

,

em
' eancreuSps, que dês o primeiro dia deja-

,, neiro que hora paílou deite anno prefente de mil quatrocen
raerk

„ tos e oitenta e quatro annos , em cada hum anno o dito
„ Morteiro tenha e aja de nós os ditos désmoyos de tri2oge cinco toneis de vinho pagos pelas rendas , e direitos dó
3? pao, e vinho dos noíTos Reguengos de Sacavém, donde
„ tomos certos

, que fempre o dito Morteiro íohia de aver
% fe. que o Almoxarife

, ou Almoxarifes /ou Recebedores dosáditos Reguengos, que hora fa6 } e ao diante forem, lhe
„ paguem o dito paÕ , e vinho fobredito. E pelo treslado
33 que deítaCarta cobrarão com o conhecimento do Prior do
-3 dito Morteiro lhQ fera levado em deípeza. E fe acafo for
3 que os ditos Reguengos fe arrendarem a dinheiro, quere-
3
mos

, que os ditos Almoxarifes , e Recebedores lhe paguem
33 o dito pao

, e vinho a dinheiro pelos preços
, que entaÕ

,3 valer nos ditos Reguengos. E porem mandamos aos Vea-
,3 dores de noíía Fazenda 5 e a quaefquer outros Officiaes not
33 los, e peíToas a que efta noíía Carta for moftrada, eoco-
«nhecimento delia pertencer, que lhe cumpraÕ , e guardem
5>c ração muy inteiramente cumprir, e guardar a fy , e pe-
3,1a maneira, que em eíla he theudo, fem embargo algum
»que lhe em ello ponhao , porque a fy he noífa mercê Da-
33 cta em a noíía Villa de Setuval a nove dias do mes de Se-
tembro. António Taneiro a fez, anno de mil quatrocen-
à, tos e oitenta e quatro annos. EIRey.

^96 Efta Carta eíla também regiftada na Torre do ©nde rereg i.

lombo no livro 10 da Efíremadura a folhas 231: e depois
ftoueftaGana*

mandou o mefmo Rey , que os moyos de trigo foífem de fef~
lenta, e dous alqueires. O Bifpo D.Fr.JoaÕ da Guerra fem
embargo de lhe ferem os Reguengos de Sacavém confina-
dos para o feu pagamento , vendo , e eftimando a refolu-
çao Regia anoíTofavor, deíde o dia determinado foy pon-
tualmente pagando a efte Convento as rendas de pao, e vi- P
nho

; conrtituíndo-fe depois Medianeiro do eftabeiecimento %7w*L
Ddd 2 da

t0'

:

'
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da mefma contribuição, na qual poderia haver fallencia, fe

os Religiofos nao andaíTem taÕ vigilantes em defender a íua

jufíiça 5 como aconteco nos annos feguintes. De tudo dare-

mos agora anticipada noticia por concluirmos efta matéria fem

ficar truncada.

§. v.

Vencidas algumas contrariedades , ficou o Convento àe Lisboa

eftabelecido na pojje daquella renda.

**97 T\ /f ° r£0 ElRey D.João II fem deixar filho her-

LVA deiro , entrou a fucceder-lhe no governo El-

saccefl-os de- Rey D. Manoel feu fegundo primo, e irmão da mulher do

Suòslreniffi- Duque D. Fernando , que fora morto em Évora ; cujos filhos,

n £f
cyD 'M*" fabendo, que leu tio íubira ao Trono > logo fe reítituíraò a

Portugal. Ao primogénito, que fe chamava D.Jayme, fez o

novo Monarca Duque de Bragança , mandando-lhe entregar

a Gafa, e todos os Eftados do pay , para que os poífuiíTe co-

mo legitimo Senhor. Com efte Duque contrahio particular

amifade o Biípo ,
que já nomeámos , D. Fr.João da Guerra ,

o qual já fe havia inteirado da divida , em que fora credor

aElRey D.Joaó : e fazendo entrega do Reguengo de Saca-

vém, que lhe fora confinado para o feu pagamento, naofó

declarou ao mefmo Duque a obrigação, que tinha de pagar

Mercê do Da- a efte Convento, aquella renda de paó , e vinho ; mas tam-
que D.jayme. ^Qm jjje r0g0U % qlje nos deixaíTe cobrar a dita renda (na for-

ma , que o havia determinado feu Avô D. Fernando) no Re-

guengo de Sacavém , onde até o prefente anno fempre a tive-

mos prompta. Aftim que o Duque D.Jayme ouvio a proporia,

logo nos concedeo a mercê , mandando , que dos feus Almo-

xarifes do tal Reguengo cobraílemos as dez pipas de vinho,

e dez moyos de trigo , como no tempo dos feus anteceífores.

Porém depois defta refoíuçaõ , occorreo hum accidente, o

qual nos moveo a pôr em litigio a cobrança da mefma ren-

da
,
que fe nos dificultava : e com effeito contra o Duque

tivemos fentença, em virtude da qual continuamos na poííe

de recebermos no confinado Lugar o noífo donativo.

898 Por morte do Duque D.Jayme fuccedeo na Sere-

niífima Gafa de Bragança íeu filho D* Theodoíio, primeiro

do

litígios , que

oceorreraõ.
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do nome, e quinto na ordem dos Duques da mefma Cafa-
c logo que tomou o governo dos feus Eirados

, paffou a
noilo favor huma Carta íemelhante á de Teus AnteceíToresm qual mandava, que cobra/Temos naquelle feu Reguengo
a renda já declarada: e accreícentou

, que em quanto eíte
Convento nao eíbveífe inteirado da dita renda , o íeu A!
moxanfe daquelle diftriclo naÔ fizeíTe outro nenhum paga-
mento porque era vontade fua , que o noíTo foííe o primei-
ro. Efta Carta, com a referida circumftancia

, foy confir-
mada pelo Duque D. JoaÓ , que a íeu pay D. TheodoíTo fuc-
cedeo naCafa, e imitou na piedade.

899 Seguio-fe o Duque D. Theodofio , fegundo do
nome

, e fetimo na ferie dos mefmos Duques : e querendo
certificarfe no fundamento, que havia, para que dafuaCafa
recebeífe eíte Convento aquella renda annual , mandou ex,
prefTamente ao íeu Almoxarife, que a nao paga/Te. Acodirao
os Religiofos com as clarezas

, que tinhaÕ para fazer aquel-
Ja cobrança

, moílrando ao mefmo Duque as Cartas de feus
AnteceíTores

, todas fundadas na authoridade do noíTo Vene-
rável Padroeiro

, o qual nao merecia , que feus Netos defeíti-
maiiem a benção, que lhes promettera em retribuição defa-
zerem a efte Convento huma efmola tirada das mefmas ren-
das

,
que elle lhes dera. Ouvidas eílas razoes, e viftas as Car-

tas
, que ficao acima copiadas , de tal forte fe commoveo o

òeremíiimo Duque a nos favorecer , que logo revogou a fbf-
penfao do noíío pagamento ; e aflinou Carta , pela formados
feus Anteceílores

, na qual mandou , que fe nos pagaííe no
mefmo Reguengo de Sacavém a dita renda : a qual até o pre-
lente cobra efte Convento fem contradição , em virtude da
continuada mercê dos Senhores daquella Real Cafa, e em
veneração do Senhor Condeftavel 5 que para benefícios ain-
da mayores deixou na mefma Cafa fuperiores merecimen-
tos.

Mercê fio Du-
que D. Theo-
doíio I, com eí-

peciaiiuinje.

''

O «que aconre-
ceo com oDu»
que D. Thed-
doíio II,

Contínua a

mercê de íeas

Anteceffores.

1

:
i

í

t/Ai 1=
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CAPITULO XI.
Dtf 00/ra renda , gwe f/w attençao ao me/mo Senhor Condefta-

vtl foy para femfre concedida a efte Convento , na Pan

rechial Igreja de No
ffa Senhora das Candèas

de Sacavém.

900

JíumereZ26t

Breve do Papa

Nicoláo V«

Seu Executor.

Jgreía c!e Saca-

vém encorpo-

lada na Cata

de Bragança.

Uppofto fallarmos no Património deíle Con^
vento , he razão

, que também demos aqui

noticia de outra renda
, que em attençao ao

noíTo Veneiavel Fundador , poílinmos na Igreja do Lugar de

Sacavém , quefoy do mefmo Senhor Condeftavel , com os

frutos, e mais reditos dos feus Reguengos. Todos eftes bens

deu o mefmo Senhor (no tempo, que ainda vivia no feculo) ao

Marquez de Valença D. Affonfo feu neto, juntamente com
o Condado de Ourem , como já diíTemos. Para efte Príncipe

melhor fe fegurar na poífe dos ditos bens doados , alcançou

do Papa Nicoláo V, hum Breve paííado em Roma , aos 16 de

Mayo de 1452, no qual lhe concedia, que a Igreja de NoC-

fa Senhora das Candêas de Sacavém andaífe annexa á de San-

ta MARIA de Ourem com todos os feus frutos, e rendimen-

tos. Deíle Breve foy Executor o noífo Illuftriííimo Bifpo de

Ceuta D. Fr.João Manoel, que com effeito o poz em execu-

ção aos 2 de Dezembro do anno de 1453, ficando o dito

Marquez com a regalia de prover em ambas as Igrejas os

Priorados, Vigairarias, e Benefícios.

901 Nefta fórma fe confervou aquella Igreja de Saca-

vém todo o tempo ,
que viveo o Marquez D. Affonfo. Por

fua morte fe encorporon junto com o Condado de Ourem na

Cafa de Bragança, da qual era Duque D.Fernando, irmão

do mefmo Marquez defunto , e depois feu herdeiro
,
por falta

de filho legitimo, que houveífe de fer fucceífor. Da meíma ma-

neira poíluíraó os Sereniífimos Duques de Bragança aquella

Igreja , até o tempo, em que foy Senhor defta Cafa o Duque
D.Theodofio, primeiro do nome: o qual naó ignorando al-

gumas particularidades , que lhe faziaõ pezo na confciencia

em ordem ao prejuízo 3 que efte Convento fentia no feu Pa-

trimónio 5
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trimonio; feguio o confelho de feus ConfeíTores , epordef
cargo da própria confciencia

, além da renda de pao , e vi-
nho , que nos mandou continuar no Reguengo do meímo Lu-
gar de Sacavém nos fez ofeguinte donativo. Defannexan-
do da Igreja de Santa MARIA de Ourem a da Senhora das
Candeas daquelle Lugar, dotou a eíle Convento dous terços
dos frutos, e rendimentos delia , ficando fó hum terço dos
taes rendimentos para o Prior da dita Parochia

; declarando
o Duque

,
que reípeitava a memoria de feu quarto Avô noíío

Padroeiro, fegundo confta de huma ProvifaÕ íua, que copia-
da do leu originai

, he do theor feguinte.

Mercê das duas
parte», que te-

mos dos dizi»

mos.

•>>

902 » Y*\ Om Theodoíio Duque de Bragança, de Gui-
,, JL/ maraes , e de Barcellos, &c. Faço faber aos

3, que efta virem
, que havendo eu refpeito como o Morteiro de

«Santa MARIA do Carmo da Cidade de Lisboa da Ordem
„ dos Carmelitas foy fundado pelo Condeítabre D. Nuno AI-
» vares Pereira meu quarto Avó , primeiro Senhor deita Caía
„ que a noíTo Senhor aprouve, que herdade ; e como os Padres
da dita Cafa eítaõ hora recolhidos , e vivem em reformaçam,

s,e virtude, pelo que tem neceffidade de mais renda
, pa-

„ra que a dita reformaçam fe poíTa foíter, e o ferviço de
5 ,
Deos

,
e culto Divino feja mais acereícentado em a dita Ca-

„la
;
como Padroeiro

, que fou in folidum do Priorado, e
h Igreja de Santa MARIA de Sacavém do Arcebifpado da di~
„ ta Cidade

, dou meu confentimento
, para que fe annexem

55 as duas partes dos frutos, e rendas da dita Igreja ao dito
„ Moíteiro de NoíTa Senhora do Carmo in perpetuum, fkan-„do a terceira parte, que mais remanece

, para o Prior, e
„ Redor da dita Igreja; e que feja do meu Padroado, e de
«meus fucceflbres como hora he : aprazendo diíTo a Noflb
„ Senhor Padre

, ou a quem para eíío feu poder tiver. E por
3 ,
Certidão delío mandey fazer eíta por my aílinada , e fellada

„ como Selo de minhas Armas , feita em Évora a quatro dias
«de Novembro. Diogo Figueira afez, de mil quinhentos e
„. trinta e quatro annos. Õ Duque.

9©3 Era nefte tempo Legado á Latere em Portugal o
Sereniffimo Infante D. AfFonfo

, filho d<ElRey D. Manoel é
da Rainha Dona MARIA, Cardeal do titulo de S. Pedro

,

e S. Pau-

Provifaô do
Duque de
Bragança
D.Theodo-
ííoldo no-
me.

Só a terça par-

te dos frutos

pertencem ao

Prior da Igeja.

Corroboraeag
do Infante D,
Affonfo , Le-
gado á Lacere»'
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Breve para fe

praticar efta

graça » o qual

vay no fim cõ

eftctnefmo nu-

mero 90^.

Confentimento
do Prior da di*

ta Igreja.

Pofle , que to»

roamos desdi-
tos frutos.

Prevenção de-

pois de morrer

aouelle Prior.
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e S. Paulo, Arcebifpo de Lisboa, e Évora. Efíe pelo poder

Apoftolico, que exercitava, paííou a noíío favor hum Breve,

em que confirmou aquella doação: e por virtude delle, to-

mou efte Convento pofle da nova mercê , obrigando com

Cenfuras ao Prior, Vigário , e mais Beneficiados da dita Igre-

ja de NoíTa Senhora das Candêas de Sacavém, a que reconhe-

cerem ao Prior, e mais Religiofos defte Convento do Car-

mo de Lisboa por futuros fucceíTores na renda, de que o Du-

que lhes fizera mercê. Foy efte Breve paíTado no dia 11 de

Setembro do anno de 1536 : e vay copiado no fim defte vo-

lume. Para a mefma annexaçao deu o Cabido da Sé deLif-

boa o feu coníentimento, como confta de hum Inítrumento

publico, eferito pelo Padre Sebaftiaó Rodrigues Notário Apo-

ftolico, e fe guarda no Archivo defte mefmo Convento. Con-

correo também com o feu confentimento o Prior ,
que actual-

mente exiftía na dita Igreja de Sacavém , dizendo por eferi-

to as palavras feguintes : Jorge Corrêa Colaço , Caprílaõ do

Duque de Bragança , Me/Ire t/cola da Sé de Lisboa , deu meu

conftntimento a efta annexaçao das duas partes dos frutos, re-

ditos , e proveitos , que pertencem á dita Igreja de Sacavém

da qual Jou Prior , para que as baja o Convento do Carmo de

Lisboa in folidum. Dada em Lisboa aos fete dias do me& de

Setembro de mil quinhentos , e trinta e [eis annos.

904 Todas eftas prevenções foraõ precifas antes do

Acto da pofte, que tomou no dia 6 de Mayo de 1 542 o

noífo Procurador Geral Fr. Pedro do Álamo, levando para

eííe effeito á mefma Igreja de SacavémJoaô do Porto, No-
tário Apoftolico , que a tudo efteve prefente , e deu fé

,
que

o Prior , e Beneficiados , fem contradição alguma , houveraò

por boa a dita pofte. Mas como aconteceo
, que o PriorJor-

ge Corrêa Colaço , pouco depois de tomada a pofte , acabou

a vida : temendo os Religiofos defte Convento , que o Prior,

ou Vigário futuro daquella igreja, nos inquietaíle com algumas

duvidas , movidas á cerca da mefma mercê ; reprefentáraô por

eferito ao Duque os feus jurtos receyos. Lembrara6-lhe,que

pois fua Excellencia nos fizera aquelle beneficio , quizeífe

fazer a nomeação do novo Prior , em forma , que delle nau

houveííemos de receber alguma moleftia na cobrança dos ren-

dimentos ,
que já pacificamente eftavaõ pertencendo a efte

Conven-
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Convento. A efta Carta do Prelado, e mais Religioíos ref-
pondeo logo o Duque da maneira feguinte*

9 5 "\T^ devotos, e virtuofos Padres , boje rece-
-LVA bi a voffa Carta , e do falecimento deJorge

Corrêa tinha já falido. E no negocio da Igreja, como for a
•ejja Cidade , preverei de Vigário : e em tudo o que tocar ao
Convento , Je fará o que eftá affentado. Noffo Senhor , voffas
muito devotas , e virtuosas pejjoas aja em fua efpecial guar-
da. De Almeirim a dês de Mayo de mil e quinhentos e dous.
O Duque.

906 Efta cautella dos Religioíos foy proveitofa : por-
que vindo o Duque a efta Cidade, e nomeando Prior para a
dita Igreja de Sacavém, logo lhe declarou a propriedade,
<]ue tínhamos nos dous terços dos íeus rendimentos , e lhe
desfez todas as duvidas, que pelo tempo adiante iepoderiao
mover : de forte , que fem contradição alguma ficámos co-
brando aquella renda até o anno de 1631. Entaõ nos come-
çou a demandar o Prior, que exiftia na mefma Igreja, impe-
dindo-nos a cobrança, em quanto o Convento naô moftraf-
fe os titulos, por onde havia adquirido o direito, que dizia
ter aos frutos, que coftumava receber: e achando, que nos
faltava a confirmação Real , que fe julgava fer neceflaria,
continuou a caufa na efperança de a vencer. Porem em quan-
to a demanda corria, mandou o Prior defte Convento, que
era o Padre Meftre Fr. Gafpar dos Reys , á Corte de Madrid,
pertender d cEIRey D. Filippe IV, que governava efte Reyno,
a deíejada confirmação. Com erTeito a confeguio por hum Al-
vará paífado em 5 deJulho de 1638 , o qual vay copiado no %
fim, e contém a fubftancia feguinte.

907 y\ Iz EIRey : ,,Que havendo refpeito ,o que Mmr, á ,EUJL^ 3 ,ine enviarão a dizer o Provincial, Prior, e Rey D. Fi-
lmais Religiofos defte Mofteiro deNoíía Senhora do Carmo ^PPeiy, a

„ de Lisboa, viftas as caufas allegadas, e também a repofta do
noír° favoc

„ Procurador da Coroa
, que fora ouvido ; por fazer mercê,

j, e efmola aos taes Religiofos , havia por bem , e era da fua
3 ,

vontade íuprir algum defeito , fe o houveífe por falta de
jjConfentimentoReal para a união, que fe fez ao dito Mo-

Eee fteiro

Litígio
, que ti-

vemos com hú
Prior.

' -v A

'
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3J fteiro das duas partes dos frutos da Igreja de Santa MARIA
„ do Lugar de Sacavém : e que a demanda, que o dito Pro-

curador da Coroa, e o Prior da dita Igreja tinhaÓ movido

„pelo dito effeito, ceíTaíTe, e nao foífe mais para diante.. .

„ mandando aos Defembargadores , e Officiaes dejuftiça, a

„ quem o conhecimento deita matéria pertenceíTe , que in-

3, teiramente cumpriíTem , tudo o que nefta fua refoluçaô fe

„ continha 5 íem embargo da Ordenação em contrario, &c.

908 Ajuntando-íe efte novo documento á caufa
, que

fe litigava noJuizo da Coroa, e dizendo nós a final, tivemos

a nolío favor a fentença , em virtude da qual ficámos na poífe

pacifica de cobrar a renda daquella Igreja, na meíma forma

que o nolfo grande Bemfeitor o Duque D. Theodoíio havia

mandado : pagando porem ( como fempre fizemos ) os dous

terços das deípezas de vinho , Hoítias , e azeite, que fe fa-

zem na Igreja. O que tudo corroborado com huma Tuitiva

Real ,
que ultimamente alcançámos ,

para nos confervarmos

na poííe da noíla cobrança , vay efte Convento desfrutando

as partes
,
que lhe tocaõ ; fem já mais nos efquecermos do

muito ,
que ao noíTo Bemaventurado Padroeiro devemos, pois

(como fica dito) em attençaó á íua fempre refpeitada memo-

teve o noíío Património efte augmento.na

CAPITULO XII.

Do tempo , em que o virtuofiffimo Senhor Conde(lavei Je reco-

Ibeo nefle feu Convento , e do que obrou antes de re-

ceber o noffo Santo Habito.

Retircu-fe pa-

ra o Convento
antes de tomar

o Habito.

000 T^ JQT Uitos Efcritores confundem o retiro , que

1171 o noíTo Venerável Padroeiro fez para efte

.A. JL Convento, com a fua entrada na Religião;

fendo que entre hum, e outro ingreflb, mediou hum anno

com pouca diríerença : e nefte tempo ( fem haver quem lhe

percebeííe a refoluçaô ) fe foy difpondo para o eftado mais

perfeito , que pertendia leguir. Acompanhado de alguns ami-

gos, que imitando-o na devoção, fempre eftiveraó ao feu

lado,



Em que tem*
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lado , deixou os feus Paços , @ íe recolheo nefte Convento
cm hum quarto

, que para fi mandara fazer junto á porta
que anualmente fe chama do Carro ; e na fundação do mef-
mo Convento era a Portaria. Defte quarto daremos noticia
mais ampla

, quando das partes principaes de todo o Edifí-
cio fizermos memoria. E pofto que naõ ha certeza do dia

,em que o Senhor Condeftavel principiou a viver nefta Reli-
giofa morada; confia das noíTas Memorias, que aos 17 de Ago-
fto do anno de 1422, já aíliítia nefte Convento, como em
Jugar próprio da fua refidencia : e como a fete deJulho do
meímoanno, ainda fe achava em Villaviçofa , fegundo con-
ita de huma doação , que a eíte mefmo Convento fez da
Sagrada Relíquia do Santo Lenho, que em feu Jugar have-
mos âe referir; he certo, que ou no fim de Julho, ou no
principio de Agoiro daquelle anno , começou a viver em hum
eirado, que mediava entre o feculo, e a Religião, tocando
ambos os extremos

; porque do Mundo eftava retirado fem
o deixar, e do noíTo Inftituto obfervava todo o rigor fem
o diítinclivo do Habito.

'

910 Em todo efle tempo naô teve outros cuidados,
que os importantes para os aproveitamentos da alma. Dos
feus exercícios efperituaes efcreveremos

, quando das fuás vir-
tudes fizermos menção. Das mais occupaçoes fabemos, que
todas íe-xJingiaÕ ao ferviço de Deos, e do feu Convento. E
como reíei vou para fí a adminiílraçao dos bens patrimoniaes,
que ao mefmo Convento dotara , fazia gofto efpecial de fe
moftrar zelofo Procurador. Obrava peíloalmente tudo o que
poderia ceder em utilidade dos Religiofos , fem fiar dos Pro-
curadores o trabalho

, que com applicaçaÓ própria lhe era
poííivel concluir. Entre outros documentos fe acha , que por
Eicntura publica feita no dia

(
que acima diíTemos ) de 7 de

Julho do mefmo anno, aforou a Quinta de Camarate com to- t!?""***
dos os feus rendimentos a David Gabay , Judeo de profiífaõ;
ao qual EIRey por huma Carta , fizera mercê de lhe dar ti.
cença para o dito contrato. Efta foy a primeira licença

, que
EIRey concedeo para femelhante effeito ; porque até aquel-
Je tempo era nefte Reyno prohibido aos Judeos o contrata- o^e0SJlaõ
rem com os Chriftãos

: e ainda efta licença permittida a Da- SfSSa
viu Uabay

,
lhe foy de algum modo coarâada, porque EIRey

Eee 2 foz

EiÉrcícioí, era
que íe oceupa-

va.

ftáos.
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lha deo: Com tanto (dizia a Carta )

que os contratos foffem

chãos , e jem claujulas por onde elle puàeffe adquirir algum a%

reito, ou jujliça. A Efcritura do arrendamento , que ainda fe

guarda no noílo Archivo , principia ; SaibaÕ quantos efte Im

ftrumento de arrendamento virem ,
que na Era de mil quatro-

<3aEf- centos e fejfenta (que he o anno de Chriílo de 1422) em Je-

te dias ao me& de Agofto na Cidade de Lisboa no Mofteiro de

Santa MARIA do Carmo da dita Cidade , efiando hy Nuno Al-

vares Pereira , Provedor , e perpetuo mimíirador do dito Mo-

fíeiro , &c. Donde claramente íevé , que o Senhor Conde-

ftavel já neííe tempo aihftia no Convento , e delle fazia peí-

íoalmente as partes, como zelofo Adminiílrador.

911 Como principal fuperintendente da obra , que de-

fejava adiantar, naó divertia delia os olhos, porque nefíe an-

no efteve totalmente defembaraçado , e fobre ella perfeverava

com prompta aftiftencia. Pofto no feu Miradouro ,
que ficava

a hum lado da Capella mór, para a parte do Sul ; dalli com

a fua prefença animava aos Ofíiciaes ,
que trabalha vaõ da

parte de fora, para eríeito de continuarem a obra diligentes.

Efte Miradouro era naquelle terreno , onde hoje eftaó as ca-

fas ,
que poífuem os herdeiros de António de Soufa Guterres.

Da pane da eícada, chamada da Piedade, havia huma parede

ao olivel da terra : e da banda da Cidade, que olha para o naf-

cente , íubia a parede até a altura de cinco palmos, parafervir

deencofto, aos que chegaíTem a buícar recreação na vifta da

mefma Cidade. E achamos em memorias antigas
,
que efte So-

calco (chamado naquelle tempo eirado) mandara fazer o mef-

mo Senhor Condeftavel, para nelle defcançarem as pefíoas,

que doValle, que do prefente chamamos Rocio, fubiaô pa-

ra o Convento. Depois da morte do Senhor Condeftavel,
r

f° 'ado

depoS
fov efte lugar deftinado para Cemitério dos pobres, e peri-

grínos, até que no anno de 1499 ê a f°rou a Fcbus Moniz

deLníignano, e nelle fe levantarão cafas no anno de 1575,

fecundo confta doTombolV do noílo Cartório.

912 Já naquel'e anno de 1422 eftava o Cruzeiro da

Igreja pela parte interior , perfeitamente acabado : e pofto

que ainda no corpo da mefma igreja fe trabalhava, nao im-

pedia os Ofícios Divinos, que na Capella Mór celebravaó

os Religiofos com oftentaçaó íèmelhante á das Cathedraes ;

porque

Miradouro do

Condeitavel.

Tcito Cemítv

Como fe cele-

bravao os Of-

ícios Divinos.
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O Prior deite

Convento, Bi(.
po de Ebron.

Tambem Viga*
rio Geral dos
Carmelitas.

porque o Pnor deíle Convento era juntamente Bifpo Titular
de Ebron, e fazia as fuás funções com as infignias da Dig-
nidade, como em Jugar ifento, onde tinha jurifdiçaó. Eíte
Pnor foy o Doutor Fr. Gomes de Santa Maria j o primeiro,
Sue neíte Convento teve o tal emprego

, para o qual (co*mo ja diffemos) o mefmo Senhor Condeftaveí o convidou »-...*com o beneplácito d<E!Rey : e para mais ennobrecer o novo
Convento , coníiderando

, que em íogeito taõ virtuofo
, e

fabio, atentava bem a dignidade Epifcopal
; confeguio

, que
Jha confeníTe o Papa lnnocencio VIII, no anno de Chiiíto
de 1404. Então o creou Sua Santidade também Vigário Ge-
ral da Ordem neíteReyno, fegundo coníta do Livro primei-
ro das Froviíoens do mefmo Summo Pontífice , onde fe lê a
refoluçao feguinte : Fr.Gomefius, Ordinis Carmelttarum

,
&ptJcopus Ebrenenfis, deputatus efi Vicarius Generalis in Re&
no Portugália

, & quod Fratres eju/dem Ordinis Carmelttarum
et obediant Anno 1404. ,, Fr. Gomes , da Ordem dos Car-
melitas ,

Biípo Ebronenfe, foy creado Vigário Geral no
j, Keyno de Portugal para que nelle os Religiofos da mef-
>, ma Ordem lhe obedeçaò : anno de 1404.

913 Quando o Venerável Padroeiro fe recolheo a eíle so« q„ a,íd.

convento
,
havia ja dezanove annos, que o IJIuíiriffimo Bif- í?cht

h°m
po gozava efta Dignidade unida com a de Vigário Geral dos
Carmelitas. Mais tempo havia , que exercitava a occupaçaÓ
de Prior

: e fendo o feu governo tao dilatado, e com iurif-
dicçaõ tao ampla nos fubditos , era o feu génio tao propor-
cionado para o emprego, que (fegundo confiará da fua vi-
da

, quando no anno do feu felice tranfito a eferevermos
)foy neceflario, que para dar fim á Prelafia , eíle por fi mef-

mo, contra a vontade dos fubditos a dimittiíTe. Com o bom
exemplo do Prelado erao tao /uftificados os procedimentos
dos fubditos

, que o Senhor Condeftavel fe comprazia na fo-
ciedade de todos, e cada dia fe innammava mais nos defe-
jos de fercomo cada hum delles, por voto rigorofo, caílo,
pobre

,
e obediente. Com fanta emulação ao novo Eirado

(cuja execução fó fiava do feu peito) foy dando preífa ás dif-
Di <p°fiçõeS de

pofiçoes ultimas, que confiítirao em ajuílar contas com os
^^^

iens devedores
, e Almoxarifes. Neíta acção moftrou mais

cpe nunca, defempenhada a generofidade do feu animo
, pe-

las
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las quitas, que fez de rendas vencidas, naõ 16 ás peíToas ,

que conhecia impoífibilitadas para o pagamento , mas a muitas,

que com pretexto de pobreza, lhe pediao favor. O meimo

fez com dinheiro de empreftimo , e dividas retardadas: de

tal lorte, que efperando utilifaríe agora com huma aventa-

jada cobrança, fahio da empreza mais pobre do que entrara;

porque ainda a alguns dos que lhe eftavaô devendo , deípe-

dio com efmolas taó avultadas, que parecia havellos fua pie-

dade trocado em credores.
^

014 Executada efta diligencia , e outras nao menos

conducentes para a verdadeira renuncia ,
que pertendia fa-

zer do Mundo , entrou o mefmo Senhor Condeftavel no em-

penho de que fe erigiiíe Provinda da noffa Ordem nefte Rey-

no , dando a entender ,
que no Capitulo Provincial ,

que ne-

fte Convento fe celebraíTe , faria doação do mefmo Conven-

to á Ordem ; acção
,
que até o tempo de publicar efta fua von-

tade havia retardado, pelas razoes, que depois leremos na

Efcritura da própria doação. Para íe effeituar o feu intento

allegava, que tinhamos já em Portugal dous Conventos ,
hum

em Moura, outro em Lisboa , e eftavamos em termos de

fundar terceiro na Ermida de Noíía Senhora do^Cabo , junto

a Villa de Cezimbra, da qual nos fizera doação oCommen-
como nos foy ^ador da meíma Villa , Diogo Mendes de Vafconcellos. Efta-

vamos taõ determinados a convir com a vontade defte Cava-

Ihero na execução de poftuirmos aquelle venerando Santuário

daMãydeDeos, que até do R. Ordinário haviamos já alcan-

çado a neceftaria licença, que a paífou o R. Eftevaò Gonfalves,

Cónego da Sé de Lisboa , Prior da Igreja de S. Pedro da Villa

de Torres Novas , Vigairio Geral , e Locotenente no efpi-

ritual , e temporal do Cardeal D. João AíTonfo de Azambu-

ja , Adminiftrador perpetuo do Arcebifpado deftamefma Ci-

dade. Neíla foy a licença lavrada pelo EfcrivaÓ Diogo Fer-

reira , aos 22 de Fevereiro do anuo de 1414, efe lhe poz-

o Selo do mefmo Cardeal , como fe vê no original
(
que fe

guarda no noftb Archivo) do qual damos a ler a copia no lu-

gar dos mais Documentos. E pofto que nao chegámos a fun-

dar ,
por inconveniências ,

que fe ponderarão no primeiro Ca-

pitulo Provincial ; nefte anno , antes da fua celebração , efta-

vamos certos em aceitar efta doaçaõ , que depois regeitámos;

etam-

de N. Senhora

do Cabo.

#

f !
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e tambem naÕ aceitarão os Religiofos de S.Domingos deBem
fica, aos quaes, no anno dei 428 para omefmo efFeito cha-
mava com outra doação o meímoCommendador.

915 Bem penetrarão os Religiofos a efficacia, com que
neíia matéria faltava o Venerável Fundador: e tambem naÕ
duvidayao que ena era a circumftancia

, que faltava para
elle acabar de nos fazer doaçaÔ do Convento

; porque haven-
do lempre fallado com neutralidade á cerca da Ordem que
determinava declarar no íeu Teftamento

, para haver depolTuir
elte leu Mofteiro

; agora depois , que neile morava , ,á nas
tlcrituras e doações, que fazia , lhe dava a denom.naçaõ de
Moflaro da Ordem de Santa MARIA do Carmo: o que ie póde ver na Efcrmira acima allegada do arrendamento , quece- »•»,«..
Jebrou com o Judeo David Gubay; e com a doação do feu
fcanto Lenho, feita a elle mefmo Convento , na qual em ieu
Jugar fallaremos, quando das outras Relíquias, que foraõ íuas, Nm

,u.
tratarmos. De tudo déraõ os Prelados parte ao noífo Reveren-
cWiimo Geral , que então prendia na Ordem , o Padre Meftre
J^r.joao Groz : o qual querendo fatisfazer aos deíeios, e mo-
ftrarfe agradecido aos benefícios , que o magnânimo Senhor
Condeílavel nos fazia

, mandou , em obfequio feu , as ordens ^^ ,
necellanas para a celebração do Capitulo Provincial o pri

,r'Kr"° -

me.ro
,
que os Carmelitas haviao de fazer neííe Revnô Dell

le nomeou Prefidente ao Padre Doutor Fr. Affonfo de Alfama,
ou (como lhe chamao outros) LeitaÕ ; commettendo-lhe para
eíte efFeito as fuás vezes , e infínuando-lhe o mais , que em
femelnante cafo devia obrar. Tambem lhe mandou faculda-
de expreffa para aceitar a doaçaÕ, qUe Senhor Condefta-
vel nos pertendia fazer do feu Convento, com as condições,
que lhe naviao fido participadas: do que tudo ficou o noífo
devotiffimo Padroeiro taÕ obrigado

, que já cuidava em dar-
nos

,
como premio de noífo merecimento, a poffe do novo Edi-

fício
, que nunca poderiamos receber fem o feu favor

:H
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CAPITULO XIIL
Das devidas attenções ,

que no primeiro Capítulo Provincial

defia Provinda fe ujárao com o nojjo digniffimo Pa-

droeiro : e da publica doação ,
que elle fez, defle

feu Convento ã noffa Ordem.

Quando le ce-

lebrou o Ca pi-

tulo Provincial

'SeuPrcfidente.

O que diffe ao

V- Padroeiro.

í"
! >'

<íií"';'

916 D Eftinado o dia 6 dejulho do anno de 1 423

(conforme a Patente do Reverendiííímo

padre Geral) para a celebração do noíío

primeiro Capitulo , nada obrou o Prefidente fem benepláci-

to do Senhor Condeftavel. Naó individuaremos agora todas

as particularidades deite Adio, porque á cerca dos fuccelfos

delle , havemos de eícrever mais largamente em outro volu-

me : fó daremos a ler aquellas circumftancias , que ao meí-

mo Senhor Condeftavel por qualquer modo , ou refpeito ,

podem pertencer. Publicada, pois, a ordem do noíío Re-

verendiííímo Geral em a&o de Communidade , eftando pre-

fente o Senhor Condeftavel , foy o Preíidente reconhecido

pelos fubditos, que com joelho em terra lhe deraó obediên-

cia ; e ollluftriflimo Afliftente D.Nuno Alvares Pereira lhe

repetio os parabéns com os braços abertos, entre os quaes,

o Commiflario Geral lhe fallou , defta forte: Que fe aceita-

va efte emprego , era com a e/perança de prefiâir no Capitulo

próximo fó com a jurifdiçaÕ , e elle Condeftavel com a autho-

ridade, occupando o lugar mais digno: Que pois era o mais em-

penhado nas felicidades das novas eleições , e fe lhe haviaõ de

participar todos os particulares , que nefla Congregação fe tra-

tafjem ; feria mais conveniente ouvillos no mefmo Grémio , do

que Cabelos depois de referidos, com o perigo de faltar alguma,

circumftanciã na expreffaõ dosaccidentes : Que de nenhum modo

lhes faltaffe como beneficio do feu confelbo ^ que devia eflar ne-

fla occafiaò promptiffimo, para que foffem acertados os votos: E
que fuppofto woflrarfe-lbes companheiro nos Afins Conventuaes,

onde da fua affifleneia recebido honra ; fofje férvido continualla

nas eleições Capitulares , onde cem a fua venerável prefença , e

com as fuás boas direcções , lhes poderia /egurar as utilidades da

nova Provinda o 9 l l AíTen-
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Aflifte ás eleií

Çõcs o Conde,
ítarel.

Proviacíál «lei-

Prior do Car*
mo de Lisboa,

4O0
917 Aífemio o Senhor Condenável ás fupplicas dos

Religiofos
, moftrando-fe facilmente convencido de raz6es

aftóuofas efte Heróe , que a todas as forças humanas íempre
refiítio mviclo : e affiftmdo com eífeito á eleição de Provin-
cial

,
que no dia determinado fe concluío 3 ficou fobremanei-

ra íatisfeito de ver, que todos os Vogaes uniformes concor-
rerão para o mefmo Padre Doutor Fr. AíFonfo de Alfama , ouLeitão

; entendendo cada hum, que aííim cumprira com aobrigação de eleger o melhor. E pofto que era Prefidente
cio Capitulo -aflua]

, como ainda nao havia a prohibiçao da
7? 3?c h°Je temos

> Pa™ o impedir
; foy o dito Prefidente

admittido no emprego de Provincial, e logo confirmado. -No
dia feguinte fe procedeo á eleição de Prior defte Convento
{depois de haver renunciado a oceupaçao o IHuílriflimo Dtr Gomes de Santa Maria , Bifpo Ebronenfe) e fahio com
todos os votos eleito o virtuofo Padre Fr. Diogo Gil , muito
da eflimaçao do Senhor Condeftavel, por fer Keligiofo pru-
dente, e reformado

: circumftancias
, que movera! aos Gre-

miaesa darlhe femelhante lugar, em que havia de fueceder ahum 1 relado
, que por muitos annos foy na Corte , e em to-do o Keyno, de todos os Superiores o exemplo.

918 Continuando-fe as mais eleições nos dias, em que

daT °«Tf° '

t0daS fT6 bem
?
ccitas d° Veneravd F™~ o™^.

dador, por atentarem em fogeitos beneméritos dos feus em-
pregos. Difpuzerao-fe as coufas neceíTarias para o bom go-
verno

, e reformação da Provinda, , até chegar o dia 23 domez de Julho que vinha a fero decimo oitavo , eultimodo
Capitulo. Nelle deu o mefmo Senhor Condeftavel o final mais
evidente

,
que achou para expreíTar o feu interior contenta-

mento. Nefte dia, pois, (dedicado ao gloriofo Bifpo, eMar^
tyr Santo Apollinario) cantada com a poflivel folemnidade a
MiJIa Conventual, convocou o Vigário Geral, que era junta-
mente Provincial eleito , toda a Communidade para a cafa domeimo Capitulo

, fegundo o que com o dico Senhor Condefta-
vel havia ajuftado: e eftando juntos os Religiofos , e alguns
Seculares, chamados para teftimunhas (das quaes havia de
dar fe hum TabaliaÕ

, que também fe achava prefente ) dif-
ie |m alta, e intelligivel voz o mefmo Padroeiro: Que eU D0mõâGm
te fazAa irrevogável doação do Convento de Santa MARIA A ven£0 ^°lÍ*

ra Ordem dcm
>

'
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41 ò. Chronica dos Carmelitas

Ordem de Noffa Senhora do Monte do Carmo , c *<?; Religiofes

delia , com as condiçoens ,
que feriaô declaradas na Ejcritul

ra que para fegurança da mejma doação fe havia de uten

Irar: e que por agora fe fizeffe hum termo, para quejupprif-

fe a dita Efcritura , em quanto efia nao apparecia feita com

joemm
-^ y^^ Fr. AfFonfo de Alfama, ufando da fa-

culdade, que para efte effeito tivera do noffo ReverendiíTi-

mo, refpondeo: Que elle como Vigário Geral, e Provincial

eleito, em nome dos Padres Definidores, que pre]entes ejía*

vaõ , \ de todos os mais Religh/os da Província , aceitava pa-

ra a lua Religião o Convento doado , com as claufulas ,
econ*

âiçoensy que lhe foff
em declaradas. E para demonftraçao do

muito, que a ta6 efpecial beneficio , elle, e os ditos Ke-

ligioíos íe confeífavao obrigados , moftrou huma Patente, al-

finada por elle meímo , e pelos quatro Definidores ,
ellada

com osSellos da íua Vigairaria, e defte Convento, pela qual

Patente conftituíaÔ ao Senhor Condeftavel D. Nuno Alvares

Pereira perpetuo, e Geral Adminiftrador , em quanto viveíle,

de todas as rendas , naÓ fó do Carmo de Lisboa ,
mas tam-

bém do Convento de Moura ; e lhe davaô plenário poder io->

bre todos osReligiofos daquelles Conventos , aos quaes de-

baixo de graves penas mandavao , que ao dito Senhor obe-

deceííem, como lhes era infinuado, Lida com effeito a Paten-

te aos circumftantes , o Prelado a entregou nas mãos do meí-

mo Senhor Condeftavel ,
que a recebeo com fumma alegria,

nafeida de conhecer o muito ,
que os Carmelitas oprezavaÓ,

e as ventagens, com que fe lhe moftravaó agradecidos. E por-

que a Patente contém outras particularidades dignas de re-

flexão , aqui a daremos a ler traduzida da lingua Latina da

maneira feguinte.

Correíponden-

Patente do
Provincial

dada ao Co*

deítaveh

920 FR. AfTonfo de Alfama, Doutor na Sagrada

Theologia , humilde Vigário Geral , e fervo

„ dosReligiofos, Familiares, e Bemfeitores da Ordem da

# Bemavemurada Mãy de Deos a fempre Virgem MARIA do

„ Monte do Carmo , neftes Reynos de Portugal , e Algarves,

", pelo Reverendiífimo Padre Geral , o Meftre Fr. Joaõ Groz.
'

Ao feliciffimo, affamado, e fempre vencedor, o Senhor D.

j3Nii.n0
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., Nuno Alvares Pereira, CondeftaVel dos fobreditos Reynos
3 ,

e efpecialiíiimo noífo Patrono, e Fundador defíe noíTo Con*
3 ,
vento

, e Morteiro de Lisboa j por continua oração dos nof,

" í°A^
eJlglOÍOS 5 e pelos merecir«entos da fempre Virgem

3 ,
MARIA do Monte do Carmo, do qual titulo efpeciaf, e

„ Habito nos prezamos, e honramos , faude perpetua , e vi-
33 da eterna em Chrifto , e fua Beatiílima Mãy Noífa Senho-
„ ra do Monte do Carmo , pedimos felicidade perpetua para
5 ,
fempre. E dando nós á execução com todo o cuidado os

„ mandados do noífo Reverendiflimo Padre Geral , e tratan-
„do do commodo, e utilidade de toda noífa Ordem , con-
S vocámos

, e celebrámos o noílo Capitulo Provincial j nefte
„ noífo Convento de Lisboa, do dia fexto do mez de Julho
55 defte prefente anno de mil quatrocentos e vinte e três, até
3 ,
hoje vinte e três do dito mez, eanno incluílvè, dia de San- D/a ukiH10 dcj

a, to ApollinarBifpo , e Martyr, no qual, pela graça de Deos, ciJiSilIT

„ depois de celebrada a Miíía Conventual , á noífa Maneia,
„ e dos quatro Definidores , a faber , o Venerável Padre Fr.
i, Sancho de Ayvar, Licenciado em Theologia , o Venerável
„ Padre Fr. Ayres , Prior do noífo Convento de Moura, o Ve-
3 ,
neravel Padre Fr. Diogo Gil , Prior do noífo Convento de

,, Lisboa , o Reverendo Padre Fr. EfíevaÕ Rodrigues Sachri-
3,ftão do dito Convento: e de confentimento de todos os
3 ,

noífos fubditos
, déftes vós , Senhor, declaraftes, e doa-

i, ftes o dito Morteiro , para que foííe da Ordem de Noífa Se-
3, nhora Mãy de Deos , e do Monte do Carmo

, que até ago-
3, ra encobrirtes, e tivertes em fegredo, coníervando-o em
3,voífo peito por efpaço de trinta e três annos. Pelo que at-

„ tendendo nós com grande cuidado , e advertindo fer ifto
„obra de Deos, e da Bemaventurada VirgemMA Ri A do
„ Monte do Carmo , naó obftante a contradição de alguns
„emulos , que levarão iílo muito a mal por refultar em glo-
„ na dos humildes Carmelitas fervos do Senhor

, que naõ
„defprezou feus rogos, e orações , antes do alto Ceo as ou-
3, vio por ferem apadrinhadas de fua Santiííima Mãy. O' Ií-

„ lurtnííimo Senhor Condeftavel , na eftimaçaõ de todos, íem-,

3, pre diroío, gloriofo, e vencedor, pois imitando a idade
de Chrifto na fabrica deite íumptuofo Morteiro , gaftaftes
trinta e três annos j e no fim delles o entregaftes á Ordem

rlí 2 «.da

i r'
;

.'

';

E mulos, quê
tivemos.

,*..;*

3;-

,">5
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Authoridade ,

que fc deu ao

Padroeiro.

Quando íe fez

cfta doiçaõ
por Eicrhura

publica.
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„ da Bemaventurada Virgem MARIA do Monte do Carmo;

,refultando defta acçaõ gloria ao noíío Santiílimo PapaMar-

, tinho, ao nofíb Reverendiííimo Padre Geral o Meftre Fr,

„Toa6Groz, e aos Religiofos de toda a noíTa Ordem, que

,
por todas as partes do Mundo fervem a Deos , eá Bem-

„ aventurada Virgem MARIA íua May : e para que naõ pa-

,, reçamos ingratos a huma taò larga, e infigne doação, pe-

„ío que eftá da noíTa parte , agora, e para fempre com o

„ favor de Deos, a veneramos, e reconhecemos, e em de-

5,moftraçaõ diíío, ufando da authoridade
,
que gofamos, e

, ?
efpecial confentimento dos ditos quatro Definidores defte

,, noíío prefente Capitulo , e dos mais Religiofos nofíos Ir-

,,maos Conventuaes de hum, e outro Convento, aííim de

„ Moura , como defte de Lisboa , que prefentes eftaó na ce-

lebração do dito Capitulo, vos concedemos , Senhor Con-

„deftavel, e damos plena authoridade, e poder, para que

„em todos os dias devoíTa vida, até o ultimo delia inclufivè s

„ adminiftreis todos os bens temporaes , havidos , e por ha-

„ver, na6 fó defte voffo Convento de Lisboa , mas também

,, do de Moura : e juntamente vos damos authoridade , e po-

„der (obre todos os noíTòs Religiofos , afôm prefentes , co-

„ mo aos que adiante forem , afíim , e da meíma forte
,
que

„ nós a temos. E mandamos a todos os noíTos inferiores, em
„ virtude de Santa obediência fob pena de rebelião, eexco-

,, munhao , que em tudo vos obedeçao da mefma forte , que

,, eftaó obrigados a nos obedecer: em fê do que afinamos as

3 ,
prefentes Letras da nofía mão , e os fobreditos quatro De-

3 , flnidores, e as mandamos fellar com o noífo Selo , e com
„0 da Communidade do noífo Convento de Lisboa. Dada

„ no noíío Convento de Lisboa, aos 23 do mez deJulho de

„1423. O Doutor Fr. ArTonfo fervo inútil deJESLT Chrifto,

3, e Vigairo Geral de toda a Ordem do Carmo no Reyno de

,, Portugal. Fr Sancho de Ayvar Licenciado na Sagrada Theo-

„ logia. Fr. Ayres , Prior. Fr. Diogo Gil , Prior. Fr. Eftevaó

„ Rodrigues.

921 Logo no dia 28 do mefmo mez , e anno , cele-

brou o piiííimo Senhor Condeftavel a Efcritura de doação, que

promettera ; e a fez Gomes Martins , o moço, TabaliaÓ d £ El-

Rey na Cidade de Lisboa. Para effe efFeito veyo a efte Con-
vento.
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vento, onde aquelle Príncipe habitava, e chamados os Re-.
hgiofos Conventuaes, e algumas peífoas feculares, que af
ínaraô como teftimunhas, le concluío o Inftrumento da dita
doação, cujo originai fe guarda no noíToArchivo

s em hu-ma gaveta
,
chamada do Conde. Daremos a Jer a copia no

fim do volume, a qual contém a feguinte fubftancia, que
*

agora cncorporamos na Hiítoria por conter algumas declara-
coes dignas de memoria.

922
:

'"\
í z , pois : „ Que muitos tempos havia , nue c ua •

: l^.elleCondeftaveireconhecenlasgrandTs Sfe.
a, e altas mercês

,
que de Deos

, e da Virgem Santa MARIA ra da doa"

„íuaMãy recebera logo na fua vontade propuzera mandar- Sfconvel
>, lhe edificar o Mofteiro de Santa M A Ri A da Cidade de ^Z"
„ Lisboa

, com tenção de lho dotar para a fua Ordem do Car-»mo, a fim de que os Religioíbs da meíma Ordem perpe-
„ tuamente fizeíTem a Deos, e á meíma Senhora muitos fer-
„ viços O qual Convento, pofto que havia muitos annos
»que fe principiara a fabricar, já com o favor de Deos eira'
„ va acabado : e fempre nelle habitarão Religiofos da dita
3 ,
Ordem

;
mas elle nunca lhes declarou , que o dito Moftei-

,, ro feria feu , porque ifto guardara fempre emíi, a fim dê
„ que os Religiofos viveífem reformados, temendo, que fe
j,afíim o nao fizeífem

, elle diíporia outra coufa do Conven-
3,to.^E por quanto nelle via Religiofos de virtude, que vi-
„ viao como era razaÔ , e faziaó a Deos , e á Virgem MA-
„ RIA fua May muitos ferviços

\ elle por aquella Efcritura
„ declarava fua vontade, até aquelle tempo guardada no feu
3, coração: e vinha afer, quedalli em diante o dito Moftei
„ rode Santa MAR IA da Cidade de Lisboa, feria da fUa

"

„ Ordem do Carmo , com todas as rendas, e direitos, com
„ que fora dotado

, para o que fazia eíia pura , e irrevoga-
3 ,

vel doação , aílím aos Religiofos exiftentes , como aos fu

"

„turos: e que outorgava, e mandava, que a dita Ordem fe
„ meteíle de poííe do dito Mofteiro , e fuás rendas para fem_
„pre fem nenhum embargo, que lhe foíTe pofto, haven- conáí$ôeíe*
3, do de guardar as condições feguintes. vmdu.

Q23 „ Primeira : Que o Prior exiftente , e feus fuc- Primeín,iW-

„ cellores apartaílem em cada hum anno cinco Religiofos dos
ca das Mi^s*

3 , mais

1
iv;#

íi

Louvor, qua
dá aos Religãr.
íos Convcn*
tuaes.
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414 Chronica dos Carmelitas

.„ mais reformados para dizerem cinco MiíTas , três por elle

á dito Condeftavel , huma pela alma de feu Pay ,
e outra

,'pela de fua Mãy, como fe continha na primeira doação,
5>

5
que fizera das rendas, e bens, que applicára ao Conven-

to i
a qual doação, difle, que havia por firme, e vaho-

"
fo , e a confirmava. Segunda: Que íe em vida delleCon-

'

deftavel aconteceífe ( o que Deos naò permittiíle ) que no

"dito Convento moraflem, ou a elle vielTem alguns Frades,

"
que naô viveflem exemplarmente, obrando pelo contrario

','do que elle julgaííe, que por ferviço de Deos, e de fua

", Mãy SantiíTima deviaõ ; em tal cafo , fe elle entendeíTe ,

,, que nao convinha , que moraífem no Convento , ou foliem

'! Graduados, ou ainda Prelados , ou tiveífem qualquer ou-
"

tro eftado ; elle os poderia lançar logo fora do dito Con~

", vento fó por fua vontade, fem ordem do Padre Geral, nem

„ outro algum Prelado j e fem dependência de outra authonda-

„ de , poderia meter no mefmo Convento outros Frades da dita

„ Ordem, que por ferviço de Deos , e de MARIA SantiíTima,

Tercdra á Cer- \, fo* Mãy , melhor lhe parecefle. Terceira : Que em quan-

ea da admini- , to e ]ie vivefle , teria a adminiftraçao de todas as rendas, e
itraçaó. >

.^ ^ Convento , das quaes naõ fe defpenderia coufa aU

^guma, nem ainda na Fabrica da Igreja, mantimentos, e

„ veíluario para os Religiofos, fem intervir o feu confelho,

",e o feu mandado. Quarta, e ultima : Que elle ditoCon-

„ deftavel , em quanto vivefíe ,
poderia affiítir com feus Com-

5 ]
pandeiros, e familiares no Convento , em ferviço de Deos,

„e de fua May a Virgem MARIA , dentro das cafas, e ca-

', meras ,
que elle mandara fazer para fua morada , que eraõ

',', as mefmas , em que de prefente viviaõ , e ifto fem contra-

55 dição, nem embargo: do que tudo fe paíTou Inftrumento

^aííinado por elle dito Condeftavel ,
pelo Provincial, Prior»

, e mais Religiofos do Convento , com outras teftimunhas,

que na copia da mefma Efcritura fe declaraÓ.

Quarta á rerca

da fua affiften-

CAPI-
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CAPITULO XIV.
Do ingreffo, que o Senhor Condeflavel fez, na noffa Ordem:

da forma do Habito, que vejlio; e âe algumas acções
glorio/as

, que obrou , como accefforias á to-

tal renuncia , que fez, do òeculo.

924
ff"
r Aviahumann0

>
que o noflb exempfarif- Refogo de

'
fimo Padroeiro habitava na claufura deite ,er Rdlsíofo -

JL A. Convento , cuidando fó no que importa-
va ao feu eipirito

; e poucos diasfe contavao depois de con-
cluídas as eleições Capitulares

, quando procurou dar o ulti-
mo defafogo ao feu coração , que muito fe inflammava nos
defejos de profeíTar o eítado Religiofo entre os Carmelitas.

Já naquelle tempo fabia todos os particulares do noilb Iníti-
tuto: e parecendo-lhe conformes á vida, a que aípirava, fe
reíolveo a abraçallo, com total defengano das vaidades do
Mundo. Para eíTe effeito bufeou hum dia o Provincial

, que
era

(
como já diffemos ) o Padre Doutor Fr. AfFonfo de Alfa-

ma, e particularmente lhe deu conta do animo , com que fe
achava, explicando-lhe os feus penfamentos , e pedindo-lhe
com humildade o Habito da noíTa Ordem. Mas para que o me-
recimento deíta acçaó foffe na prefença de Deos aventajado,
Jogo declarou , que era vontade fua veítirfe á imitação dos
noífos Donados , por ferem eítes na Communidade os de in-
ferior graduação ; fupplica, que naõ íó expoz com eííicacia,

mas repetio com fervor , fervmdo-lhe de interpretes os fuf-
piros, de valias as lagrimas.

925 Admirado ouvio o Provincial a propoíla, que Suareíofuç
julgou fer effeito da verdadeira vocação. Mas ainda

, que conhecí^
lhe approvou o propoíito de facrificarfe a Deos na mefma Ca-
fa

, que para fua Mãy Saniiffima havia edificado
; pertendeo

com razoes convincentes diíluadillo do intento, que lhe par-
ticipava de ter com os Donados, ou Semifrades o infimo lu-
gar na Communidade. Ponderou-lhe a fumma perfeição do
Eftado Sacerdotal

, para o qual era certo, que nelle concor-
naô todas as condições neceiTarias : e por mais diligencias,

que

Bufca ao Prela-

do, e lhe pede
o Habito.
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que fez para inclinallo, a que o abraçaífe, fempre o achoir

confiante no conceito de naó querer na Cafa de Deos autho-

ridade , mas fó abatimento, em cuja coníideraçaô concluio,

dizendo." Que viflo hujcâr a Religião
,
para [e empregar nos

humildes minifterios dos profefores da vida aftiva , /ó lhe fe-

ria proporcionado o Habito dos Serventes. Conhecendo o Pro-

vincial , que no Senhor Condeftavel obrava a mão Divina ,

e que o refiftirlhe á vontade com novas inílancias feria negar-

lhe a confolaçaó ; deu-lhe o feu beneplácito, a fim de que >

com' efte fe concluiíle a execução de taõ fanta idea. Por feir

condição neceflaria ,
propoz em Communidade aquella im-

peníada mateiia ,
qr«e ouvida dos Religiofos , huns ficara»

confufos, outros compungidos, e todos gloriofosde concor-

rerem para a aceitação de hum taõ benemérito Sogeito , que

com o Habito da Máy de Deos , havia de fer em toda a Re-
ligião Carmelitana a honra dos íeus Filhos.

926 Admittido com effeito o noífo Venerável Bemfeí-

tor , logo fe difpoz para a celebração do feu ingreíTo contan-

do 63 annos de idade, como conita das nolTas mais verídi-

cas memorias. O Padre Doutor Fr. Affonfo de Alfama , Vi-

gário Geral, e ( fegundo acima diílemos) primeiro Provin-

cial defta Provincia , foy o que gozou z felicidade de lhe ve-

ftir o noífo Santo Habito, aos 15 do mez de Agofto do an-

no de 1423 , dia para o grande Condeftavel, fempre fau-

ílo , por fer efpecialmente confagrado ao ineífavel Myíleria

da Aííumpçao da Puriííima Virgem MARIA, fua fingulat:

Prote&ora. A forma do Habito ,
que por humildade recebeo*

foy huma Túnica talar , com Efcapulario comprido, e capa

curta
,
que parecia murça , tudo de hum panno efeuro , cha-

mado naquelle tempo, Grizé, e hojeEftamanha. Defta fabri-

ca , que actualmente veftimos , já naquelle tempo ufavaô os

Religiofos, como confta de huma grande porção da mefmz
murça do Servo de Deos , que como Relíquia efpecial fe

guarda no Thefouro da Sereniííima Cafa de Bragança : e o
Padre Fr. Jeronymo da Encarnação , nos feus eferitos origi-

naes , que faó de grande credito, fallando nefta matéria em
próprios termos, diz a refpeito do meímo Religiofo Conde-

ftavel , as palavras feguintes : feu Habito era , nom como

diz>, o que fez» a fua Lhronica , de pano de Gales 3 fenom de

buma
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que tomou.

Título», com
<juc fc efcrevía

o íeu nome.

4*7
luma Grife farda de Inglaterra, como aquella ca os meimos
Frades entornes vefliaò 3 como fe deixa ver claro nos Roes das
defpe&as , e receitas

, ca eu achei no Cartório já muy velhos.
1

927 O meímo exemplariíflmo D.Nuno Alvares Perei-
ra, em demonftraçaõ da total renuncia, que fazia dos bens
temporaes, antes de receber o Habito, entregou nas mãos
do Prelado o íeu Teftamento ; e logo com edificação dos aí- DcPofi«odoft*

Mentes
, trocou pelo Sagrado Efcapulario Mariano a cota

Teftament0-

Mihtar , querendo parecer novo homem pelo eftado , e pe-
lo appellido, pois no mefmo aclo dofeu ingrefíb começou
a chamarfe Nuno de Santa Maria. Por efte iobrenome , em sobrenome í

obfequio da Mãy de Deos , deixou com meritória difcriçaò
os decoí ofos títulos , que antes o engrandeciaõ , e eraó os í'e-

guintes; Condeflavel defle Reyno , Conde de Ourem , Arrayo-
los, e Bareei/os, Mordomo mor d^ElRey D.Joaõ o primeiro

,

Senhor Donatário das filias de Valença, Bafio , Bouças, BaU
tar, Penafiel, Caflello de Piconha, Portello, Chaves, Bar-
rojo, Monte-Alegre, Riheyra de Pena , Loufada ,Payva, AU
mada, Alvayaz,ere, Rabaçal, Charneca, Porto de Moz,, Rio
Mayor, Villaviçofa , Borba, Eílremoz,, Evoramonte ,Portd,
Montemor o Novo, Sousel, Alter dochaõ, Monfaraz, , Villa
de Frades , Vidigueira, Villa Ruiva, Landroal , Monforte 5
Loulé, Villa do Conde, Arco de Boulhe , Tendaes , Sylves, Gui-
maraens , Vi//alva , &c.

928 Acabadas as ceremonias doA£lo, depois que o
noíTo Venerável Irmão ajoelhado na prefença de noíTa Mãy
Santiílima do Carmo , lhe deu as graças pelo beneficio de
ver confeguido o íeu antigo defejo ; os Religiofos o acom-
panharão , até fe^recolher em huma pobre ceila, que para cei!aparaon«
lua accommodaçaõ mandara lavrar: e era taõ apertada

, que z-

e

d

foy conduí

a penas podia caber nella, como fe antes da morte lhe hou-
veííe de fervir de jazigo. Neíta pequena habitação

(
da qual

em lugar mais competente daremos noticia ) nada quiz ter
mais

, que huma devota Imagem de Chrifto crucificado , on-
de continuamente empregava os olhos, para confervar o ef-
pinto fempre unido ao Divino Prototypo 5 e humas mantas
groíTeiras, que lhe compunhaó humilde cama. As paredes eíla-
vaô nuas : e fe nellas admittia alguns adornos, eraó fó cilí-
cios, difeiplinas, e outros inítrumentos de mortificação , com

^gg que

m

Ornato/ delffi
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que fazia quotidianas penitencias. Logo, que o prefente fac-

ceifo íoy na Cidade divulgado, cauíou admiração taÓ rara ,

que todos começarão a diícorrer na matéria com variedade

Difcmíos àcer- ^Q affee3os : tendo huns para fi
,
que o Venerável D. Nuno

iuSaõ,

uarca
"

com efta refoluçaó excedera os limites de todo o poíllvel aba-

timento ; e julgando outros , que defta maneira mais dilata-

ra os efpaços de fua admirável grandeza , porque adminiftra-

va á Fama novo aííumpto , para delle repetir dentro , e fo-

ra do Reyno mayores excellencias.

929 Em Palácio deu eíta novidade tamanho brado, que

EIRey fez a publica demonfíraçao de mandar a efte Conven-

to o Infante feu primogénito D. Duarte
,
para que ao Conde-

nável, da fua parte, communicafle tudo , o que a refpeito âo

feu ingreífo fentia. Veyo com effeito o Infante: e confu-

fo de ver aquelle incomparável Heróe metido na afpereza de

hum Habito taò penitente, que perfuadia total deíprezo dos

bens caducos j depois de lhe praticar quanto EIRey mandara,

lhe rogou com eficácia, que ainda naquelle eílado quizeífe

ufar dos Títulos , que lhe ornavaò o nome: porque a ííim co-
O Infante u.

, J
1 p n 1 J '

Duarte com o m0 EIRey eftava de acordo a iuitentar a palavra, que dera,

de nao conceder a outrem os mefmos títulos, em quanto a

elle Condeítavel duraífe a vida ; aflím também por correfpon-

dencia politica , ou por fineza, devia elíe confervar as deno-

minações das dignidades, quelhe competiao , em quanto nao

fazia profiflaô folemne : ao que o Servo de Deos promptamen-

te refpondeo , fallando de íi mefmo , dizendo : Que o Cônde-

ftavel já eftava morto , e amortalhado. O Infante com eftas ,

e femeíhantes razoes , voltou de tal forte convencido, que

na prefença do Monarca nao acabava de encarecer a refolu-

çao, que o novo Religiofo moftrára em profeguir a fua vo-

cação na meíma forma , que a ideara: concluindo , que de-

pois de veftir o Habito Carmelitano , íe dava a refpeitar Fi-

lho taó verdadeiro do Grande Elias , que até para lhe refpon-

derâs inftancias, encontrara nelle efpiriro dobrado.

030 Efcufando-fe ,
pois, o Santo Varaõ de obedecer

nefta parte a EIRey, e ao Infante, cuidou em eflabelecer ,

aue o nomeaífem o Xrmcío Nmw, e nao de outra maneira.

Com efTeiro em todas as aííinaturas, que fez depois de Re-

ligiofo, oufoííe em Cartas politicas, ou em Efcrituras pu-

blicas.

O Infante D.

o Servo de

Deos.

Repoíla notá-

vel.

Tiea eíbbeku-

do o íe u novo
lobrenorae.
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blicas, femprepozoriome, e cognome, que referimos Nu-
no de Sarna Mana. No Cartório deite Convento ha vários pa-
peis

,
onde claramente lemos o dito nome : e ha também duas

Cartas onginaes da própria letra do Servo de Deos, onde
íe aííinou na forma, que dizemos: huma efcrita a fuá Neta
Dona Iíabel

, que depois cafou com feu Tio o Infante D ToaÓ
irmão de feu pay , e filho d<ElRey D.JoaÔ o primeiro • e
outra efcrita a D. Aífonfo, Conde de Barcellos, feu aenro
Ambas daremos a ler copiadas dos originaes , como dmniíhV
mas de eftimaçaõ, naõ menos pela authoridade do feu Au-
thor

, que pela prova , que adminiílrao ao prefente aíTump-

93 l A ' Senhora D. Zavel minha netinha faga Deos
-L*^ janta. Ninguna refon tenedes para renhirme,

porque hei gram prazer de letras hofas leer . Os dis atras uhe
huma bojfa, que me foy tragida por bentura efe nom los foi
vefpondida non foi menga de hontade mas de mui poça jaude%
que para ello tube efcrever a Fernando, mas ahondo hos non
fagatenerdes hos em o logo de que mas a eh que a hos hei
defetfon, e Jehem lo verêdes acharides que quantas minutas
minhas ha, imitas fon fá a renhilo que cáhem certo /aõ tra-
vefjo he ; mas bos minha linda como no abedes que hos poffa
emendar avião a lo que mengua ha dello, e nõ leixo de bos que-
rer como a bida. agora minha linda lo fago a bosfó por dar-
bos contento em que los otros o fentam no leixedes de mefager
o que ata aqui, porque fendo los huns e los otros pedaços da
alma em hos o femelbo fendes la bofa madre en lo que como
ella fagedes , e no digo ah fe non embiarbos la minha hençom
e la de Deos bos cubra minha linda. Carmo xi da Vril de 1429-

Nuno de Santa Maria.
932 A Conde de Barcellos meufenhor- Senhor, an-

JT\te que todo beijo as boffas mãos , e me recomen-
do na bofa mercê como aquelk, que Jempre munto prefé. ma-
goado dis ha me tem o no ber letra boffa ca certo fam Senhor
abedes faude de bondo, no lo era a fy ante que bos aleixedes a
Vimarons, ilo que defobra entonfes hera de menga hora hei e
lamentos muntos daquelles ante que tomaffe efle beber que tar~
de foi Uixei com reparos para bem paffarem o que mas bibef
fem. e bem vos acordais Senhor, que ante todo olhei bem por

Gg§ * . bós,

Carta do
Condefta-
vel, cíepois

de Keligio
íb, para fua
Neta, !»

Carta do
Condeíla-
vel

, depois1

de Religio
íb, para íeu
genro.
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bós e feia bofa caz,a e logo por meus Netos- e do que meil

era bem parti , no Uixando de a todos contentar. En las doa-

çons que o Carmo he no fon de vinculo, no porque o DoitorPe*

dro Eftés bem lo vido, e de feifon foi todo a bofo aprafimen-

to e ante delRei meu Senhor me fager Condeftabre dos fim

Revnos bem abia eu ]a fenhor de bens do Senhor e a meu car~

retoeftaba acordarme daquelles que muntas bezes tibieron las

bidas em grãos peligros por mi , e pelo ferbifo delRey meu &»

nbor. Agora que famjã los pes no enterro me marteira mui

ler \ue tos Senhor los no kixades em pax a ber lo que le dei

de bom grado que meu bera , pefque&andok lo que bofo nohs

masfio, porque fo lo dé é para bem porquefe lodebia, e don-

de que finados forem no a bos nem a meus Netos ade btr fe no

ao Mofteiro do Carmo don ede biber mas que bos penjades--

Olbai bem Senhor lo que fagedes , que be bum gram dejerbi-

ço a Deos 5 e que quem na terra no cumpre no entra no Ceo.

Eu no ei pés já par Ur berbos , que a aberlos , Jo per iftolo

fivera, e fabede, que no que poffo bosfirboque è pedir ao Se-

nhor Deos , e a Jua Santa Madre olhe pela bofa ca[a , e au-

mento amen. Carmo vi de Janeiro do anno do Senhor de 1430-

t$ las mãos. Senhor-
m

Nuno de Santa mana.

Achando-fe o Venerável D. Nuno fobremanei-

ra fausfeito da perfeição de vida, que abraçara, começou

a defgoílarfe de ver, que os amigos , e algumas peiloas da

primeira eftimaçaÒ , a quem nao podia de todonegarfe, lhe

embaraçavao o retiro , em que fempre queria eftar vagando

a Deos. Eftes cuidados o affligiraõ de forte, que determinou

aufentarfe da Pátria, nao por deixalla, mas por encontrar fo-

ra delia lugar , onde viveíTe defeonhecido , e de ninguém buf-

cado. Tao fervorofa era a fua vocação ,
que até os receyos

de fer perturbado dos íeus exercidos Efpirituaes , com algu-

mas inexeufaveis temporalidades, lhe propunhaó á vontade

hurna grande conveniência da alma , depois que dos naturaes,

e amigos fe apartafle para terras eftranhas. Vencido da efficacia

de taes deíejos , fentia invenciveis ímpetos de fugir: e pofto

que por huma parte a idéa o diííuadia ,
por outra o valor do

animo lhe confirmava o intento. Efte fcgredo , ainda que aos

feus confidentes foy com grande cauteila recomendado, fem-

pre

93
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pre veyo a fer percebido : fe nao he , que os mefmos confi-
dentes por evitarem a execução da jornada , o participarão.
Donde reíultou, que fentido de tao intempeftiva aufencia o
Infante D.Duarte, veyo pe/Toalmente ao Convento , e buf-
cando ao Servo de Deos , íe lhe oppoz aos deílgnios com ra-
zoes (em beneficio da Pátria) taô convincentes, que elle fle-

xível attendeo , e proteflou , que deíiília da refoluçaó por
obedecer aos rogos do Infante, que também da parte d'EU
Rey feu Pay , os intimava com o rigor de preceitos.

934 Na mefma occaíiaò coníeguio deJle o mefmo Tn- Também mt
jante, que nao íahiííe a pedir aos Fieis eímola pelas cortas confeguconaõ

J • r w ti r- JL
jjwnnu j pedir pelascomo determinava fazer

j
nao porque lhe faltaífe o precifo , P°rtas-

para as defpezas do feu trato peífoal , e dos Companheiros,
que lhe feguiaõ o exemplo ; mas porque a virtude o excita-
va a mendigar cccaíiòes de mayores merecimentos. Encobria
eíta humildade com o pretexto de querer aliviar o feu Con-
vento da porção , que elle poderia adquirir por efmola ; e
accrefcentava: Que defla maneira, além âe utilizar a Com-
inanidade, queria dar exercidos á obrigação do feu eflado. A
tudo fatisfez o Infante moftrando-lhe , que íemelhante acção
feria fempre indecorofa ao feu primeiro fer , e lhe diífe : Que
também EIRey a abominava, [em embargo âe parecer meritória,
e competente ao Habito ; que fe contentaffe com es dejejos y e
nao executada o mendigar pelas ruas , porque fó a elle , e a
EIRey devia pedir, no cafo que tiveffe neceffidade de efmolas:
e que parafupprir a todas as que dos Fieis poderia receber, fe
lhe havia já determinado huma tença annual , que EIRey man-
dara fazer pvompta, para que à fua ordem fe entregaffe a
quem a defpendeffe. Convencido o noífo Venerável Irmão

,

nao menos das inílancias do Infante , que do interpolo ref-

peito do Soberano, cedeo do feu empenho, e agradecido acei-
tou a mercê da efmola, que fe lhe fazia. Efta foy dada com
tanta liberalidade, que ainda lhe fobrava para remediar a ne-
ceffidade de muitos pobres.

935 Defde então começou o Servo de Deos a viver Ermích dtvo°

com a regularidade
, que no Capítulo feguinte efereveremos.

,aond£0raH'

Em huma pequena, e devota Ermida , que ( fegundo depois
diremos) mandou lavrar na cerca deite Convento , confíituío
o íeu deferto; onde oceulto aos olhos humanos, nas horas,

que

Em noíne de
EIRey lhe poli

huma renda.

»

;
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que lhe reílavaÓ de fuás obrigações 3 eftava na preferi ça dá
Creador , comojá abftrahido da communicaçao das creaturas.

Eíta foy na eftimaçaÓ dos prudentes a mayor , e mais plauíi-

vel de todas as vitorias , que na terra alcançou de feus con-

trários: e depois deíla admirável felicidade, feaífentou, que

delle fe verificava o lembrado prognoftico
, que na prefen-

ça do Prior do Crato D. Álvaro Gonfalves Pereira 5 fizera hum
excellente Aítrologo , chamado Meílre Thomás

, que vivia

na fua mefma cafa. Eíle com favorável aufpicio lhe fegurou,-

Que havia de ter hum filho grande Soldado 3 o qual em todas

as batalhas feria vencedor , e nunca vencido. O Prior do Cra-

to julgou 3 que eíle gíoriofo annuncio íe dirigia aos futuros

fucceííos de feu filho primogénito D. Pedro Alvares Pereira,

que o fubftituío na dignidade militar : porém agora fe conhe-

ceo, que femeihante inteliigencia refpeitára as proezas do feu fi-

lho trigefimO) o fempre invicto Heróe D.Nuno Alvares Perei-

ra : porque depois de vencer taô numerofas batalhas
,
quantas

em beneficio da Pátria, e propagação da Fé difputou a feus ini-

migos na campanha j veyo depois celebrar o feu ultimo triun-

fo no Carmelo , onde exaltado , como fe na Carroça do noífo

Grande Patriarca Elias houveífe íubido, moftrou 5 que igual-

mente invencível nos combates do efpirito , confeguira illuT

ílres vitorias , do Demónio , do Mundo , e de fi meímo.

CAPITULO XV.
Das exemplarijjimas virtudes , que lautamente exercitou

o Venerável Nuno de Santa Maria.

Boas inclisa»

çõc« deite Me-
nino.

936 & Dmiravel foy eíle Santo Varão pelas mui-.

iL3k tas, e efpeciaes virtudes
, que cultivou,

JL JL nao í° depois do divorcio
, que fez com

o Mundo, mas também antes de receber o Habito Religiofo;

porque em todo o tempo da vida feguio o caminho da perfei-

ção, fendo fem differença nos bons coftumes, fempre omef-
mo até a morte. Defde os primeiros annos começou a diftin-

guirfe entre feus irmãos 3 que fendo mais prove&os na ida-

de,
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de, elíe a todos fe adiantou nas inclinações para o bem. Ain-
da as faculdades de menino lhe poderiaõ defculpar qualquer
oefacerto, quando os prudentes lhe louvavaõ as acções , co-
mo reguladas pelo melhor confelho: e já naquelles exórdios
da vida tanto temeo a conta, que no fim delia havia de dar
a Deos, que hum fó paífo naó dava fora dos limites de fua
fanta Ley : de forte, que até aos confelhos Euangelicos obe-
decia como a rigoroíbs preceitos.

937
.

Na caftidade foy fempre tao firme, que jamais Suacsemí>Iaíem prejuízo defta virtude, fe lhe conheceo ornais leve de- ***&?
feito. Moftrava na modeftia exterior a pureza Angélica de
fua confeiencia : de forte

, que ninguém na fua preíença fal-
lava palavra alguma mal foante , ou equivoca , que naô'ficaf-
íe reprehendido

, e logo emendado. Efta difplicencia ás pro-
fanidades fe lhe refpeitou em todos os eftados ; porque era
nenhum deixou de ter procedimentos de Religiofo. Força-
do da obediência fe fugeitou ao matrimonio, que fem def-
agrado de feu pay o naô chegaria a evitar. Mas de tal modo
certificou fer efte Eirado alheyo de fua inclinação

, que del-
le deteftou o ufo , depois que o pode fazer , com pretexto ho-
nefto: porque valendo-fe da occafiaô da guerra, para viver
feparado de Dona Leonor de Alvim , fua Efpofa , naõ aíTiítio
em fua companhia mais tempo

, que o antecedente á morte
d £E!Rey D. Fernando. Sendo depois chamado para a campa-
nha, e havendo deixado á fua cafa fueceflao fecunda , foy o
exemplo da continência ; porque até nas funções , em que
ao paflar de humas para outras terras, acontecia aviftarfe com
a mefma Senhora, fó moftrava

, que era feu Efpofo no aíFe-
élo.

938 De idade de 26 annos ficou o Senhor Condefta- Repugnou n
vel abfoluto do matrimonio

, porque a inhumana Parca poz SE""
1" vo°

termo a vida de Dona Leonor de Alvim na flor de feus annos.
Entrou EIRey no empenho de lhe dar outra Efpofa naó me-
nos digna do feu merecimento. Vinha efta a fer Dona Brites
de Caftro

, filha do Conde D. Álvaro Pires de Caftro
, que

também de poucos annos ficara viuva, por morte de D Af-
fòrifo Henriques, primo d<ElRey de Caftella; Senhora, na qual
concomao os dotes da fermofura , riqueza , virtude , e naf-
cimento illuftrifTimo. Refiftio o invido Condeftavel , enco-

Jbrindo

Como evitou

o ufo do Matri«

monio.
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brindo fempre o fundamento principal
,
que era o de viver

caílo: e para fatisfazer ao Soberano, lhe refpondeo: Que pa-

ra oferecer a Dona Brites os braços era preci/o ,
que efiivefi

fem defarmaaos , e que a elk naõ era ainda conveniente lar-

gar da mão a efpada, ElRey ,
que ainda lhe naõ conhecia

osdefignios, fó porque percebeo, que o violentava , deixou

o erfeito defta diligencia ao tempo. Mas depois fevm, que

fempre tivera vontade oppofta a femelhante refoluçao : por-,

que amante da caílidade , a guardava no Mundo como difpo-

íiçaõ, da que prometteo a Deos quando a obfervou por vo~

tQm

939 Na oraçaÕ foy taõ inceílante, que admirava aos

mefmos, quefaziaõ por ler nellafeus imittadores. Já nofe-

culo a frequentava , como utiliíTima para a falvaçao : e fem

embargo das fadigas Marciaes , até nas campanhas havia de-

ítinado certas horas para levantar o entendimento a Deos, e

porfe na fua prefença , abítrahido de todos os affeclos terre-

nos. Faltava com o defcanço ao corpo, para fe aproveitar da

mayor parte da noite orando mental , e vocalmente. Como

em todos osEftados teve o louvável coftume de rezar o Of-

ficio Divino, fempre obfervou recolherfe com Deos, em tai

forma, que pela meya noite tiveífe com elle communicado

snava o of- efpiritual mente , e nefla hora recitava com a poíTivel devoção

as íuas Matinas : e íem concluir efte fanto Exercício velava.

Ao nafcer do dia, outra vez bufcava a communicaçaÕ com

Deos, anticipando-fe de tal forte em meditar nos Pontos da

íua Santiífima Ley ,
que a muitos parecia haver parlado o re-

fto da noite em continuada vigília. Daqui nafceo o adagio

vulgarizado entre os Caftelhanos , os quaes a refpeito do mef-

mo Santo Conde, querendo naquelle tempo exaggerar quam

pouco , ou nada dormia , explicavaõ-fe dizendo : Nuno ma-

druga.

940 Depois de fer Religiofo eftreitou mais o trato ,

e familiaridade com o Senhor, porque entaÕ das fuás obri-

gações lhe reftava mais tempo para o communicar , e vivia

no retiro conveniente para poder fem eftorvo empregar to-

das as potencias d calma no Divino Objetlo , que contempla-

va. Quando fe recolhia a orar na íua Ermida da cerca , efta-

va como aufente do Convento : e naõ fó íe negava aos olhos

dos
- I

Seio Divino.

Provérbio» que

íè dizia a leu

refpeito.

Sua contem

phjaõ.
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dos homens, mas de íi meímo fe abftrahia, ficando fem ex-
ercício algum dos fentidos exteriores , e na realidade extáti-
co. Na prefença da Soberana Imagem da Virgem MARIA
Senhora Noíía , com o titulo da Aílumpçaó , feita de alabaftro,
que ainda no Altar da meíma Ermida íe venera , derramava
copioías lagrimas : e com ellas , melhor do que com as vo-
zes

, lhe expunha as íuas fupplicas nas occaíiòes , que para íi,

ou para os íeus patrocinados lhe pedia favores. Muitos lhe
fez a May de Deos antes da morte , dos quaes naó fe occul-
táraó os indícios , porque os intereíTados , logo que os rece-
biaõ , fe precifavaò a louvar por elles a virtude do íeú efficaz

Medianeiro. He tradição confiante, e conda de no ílas Me-
morias

, que a meíma Santa Imagem muitas vezes lhe fallara,
A vír^em Se*

já refpondendo-Ihe ás fupplicas, e já prevenindo-o para a mor-
nhoralhcfalla-

te : noticia digna de credito, porque fe authorifa com a ex-
tremofa devoção , que efte benemérito Religiofo íempre na
terra profeífou á Rainha dos Ceos.

941 ExemplariíTIma foy a humildade, com que fora, Sua mahu.
e dentro da Religião fervio a Deos em toda a vida. Como ar-

milda<^
J

vore frutífera, cujos ramos tanto mais fe inclinaô, quanto he
mayor o numero , e o pezo dos feus frutos ; afíirn efte vir-
tuofo Varão mais fubmiííb fe moftrava com os triunfos, e com
as virtudes. Nunca no íeu efpirito teve lugar a íoberba : an-
tes, quanto lhe foy poííivel , trabalhou por deílerralla dos
ânimos dos que lhe feguiaÕ as ordens , e o exemplo. Sendo
General , muitas vezes exercitou na campanha as obrigações
de Soldado , acodindo a alguns precifos minifterios , fem aífe-

clar gloria para augmento da fama. No interior da fua habi-
tação repugnava , que o ferviílem os criados ; confervando-
os mais por naó defauthorifar a grandeza , do que por necefc
lidade de obedecerem aos feus mandados : e tanta era a atten-

çao com que os tratava , que parecia refpeito devido a feus

Superiores.

942 Em quanto no feculo teve embargado por parte do
feu nafcimento o ufo deíla virtude > todas as acções oppo-
ílas áhumiliaçaõ, como alheyas do feu génio, lhe eraô vio-
lentas. Só das que podia obrar com abatimento da própria
peíToa fazia gofío i e tanto fe gloriava nas occaíiòes de anni-
quilarfe, que com pretextos de utilidade as emprendia , e

Hhh com-

Exercício dgfc

lia virtude.

:

Í!(Í! 'K
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comprazendo-fe no feumefmodefprezo, nelle fazia por con-

fervarfe com a poííivel demora. No efíado de Religiofo, em

que teve livre o paffo para os empregos fervis do feu Con-

vento , obrava de tal forte , que huns lhe emulavaó o mere-

cimento , outros íe compadeciaõ de ver , que , tirando da fra-

queza forças, levava ao fim o trabalho, do qual já o efcu-

favaó os annos. Mas ninguém fe refolvia a ofTerecerfe para

ajudallo nas occupaçoes , porque fe o fazia por lhe aliviar »
Repoftas tos.

Q ^ Q^ Q refpondia ; Que o /erviço nada teria de agradá-

vel a Deos fenaõ fofje cujíofo : e fe era por decência , entaò

mais repugnava , e quafi reprehendendo o intento , proíe-

guia : Que na Laja de Deos tudo era tao illuflre , que o menos

vinha ajer o mais : e que á Religião nao viera dejcançar>ma$

Jó a trabalhar como os outros.

943 Muito fe diftinguio na veneração, que teve aos

venerado aos Sacramentos da Igreja. Em todos nos deixou memoráveis
Sacramentos.

exern pios ? qUe referidos eftimulaõ para a imitação. NoBau-

tiímo eítava prompto a fervir de padrinho a quantos o bufea-

vaô , por honra, ou conveniência. Moftrava mais de ordi-

Arefpeítodo riaria alegria na occafiaó doaéto, dizendo; Que via huma
Bimlmo

- creatura jufiificada , e na Igreja de Deos mais bum filho ca-

paz, de ihe dar gloria. A eftes juntamente com a benção lhes

dava logo porção baftante a remediallos conforme a neceíTida-

de, fem lhes faltar á decência, nem exceder ao trato, que

requeria a qualidade de cada hum. Depois de adultos, os

eftimava, e favorecia com patrimónios concedidos como a

verdadeiros filhos : fendo por eíTa caufa no affeclo o único pay

de muitos, e no remédio das neceílidades o amparo de to-

dos.

944 Nao menos folícito foy para a utilidade efpiritual

Na Confirma- dos Fieis , concedida pelo Sacramento da Confirmação : por-
s*°' que fegundo confia de huma antiquiííima memoria do Illuftrif-

íime D. Fr. Gomes de Santa Maria, primeiro Prior ( como já

diílemos) deite Convento de Lisboa, ejuntamente Bifpo Ti-

tular de Ebron , nas Feitas principaes do anno
, quando fe

veília de Pontifical para celebrar os Ofícios Divinos , pri-

Memoriabem rneiro adminiftrava eíte Sacramento: E/io foia fager por o

recebida. r.ogamento ,
que o Conâeflahre fexo hohera ao Arcebifpo da Ci-

dade por gui&a que todalasfeflas de primeiros aohres ante que

aMljJa
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Mijja dixeffe a hos ainda nom crifmaâos mitiiflrafe Qrifma

ea poft defiobhha gram companha de gente naquellos dias a
filhar a Coíifirmaçom : e ho Bifpo davales fem preita de vela
por ojeu afom. A promptidao no beneficio

, que mediante
cite Sacramento

, recebiaÓ tantas almas , foy íingular efFeito
do ardente zelodo noíío Venerável Fundador; pois pela fua
reípeitada intervenção, mereceo o Bifpo Prior aquella taÔ ge-
ral, como ampla faculdade.

945 Frequentavao Sacramento da Penitencia , bufcan- *iwaittfpe?
do quotidianamente nelle o remédio mais efficaz para as en- ^ Pemten'

iermidades da alma : deforte, que ainda depois de ter a conf-
ciência purificada , repetia , como prudencial , eíla acça6, fem-
pre meritória

, para adquirir a graça. Nas quatro Feitas prin-
cipaes do anno, que faô as do Nafcimento , e RefurreicaÕ de
Chníto, Vinda do Efpirito Santo , e AíTumpçaÕ da Mãy de
Deos, fazia Confiílaõ geral, com preparação taó anticipada SuasConfiff°=5

c tao miúdo exame, que parecia haver chegado ao ultimo
**"*

termo da vida : louvável coítume , que delde os feus pri-
meiros annos até a morte, nunca foy alterado. Mas ainda
«jue era devotiffimo da Sagrada Euchariítia pela robuíla fé*
com que fempre adorou na Hoftia confagrada o Sacrofanto 0» an,o com
t-orpo delimito; afhrmava

, que nao havia em íi mereci-
raun^a*

mento para o receber : e por eíTe motivo com íingular humil-
dade

,
lo nas quatro Feitas já nomeadas, commungava : e ne-

ífe acto era huma admiração ver a redundância de lagrimas
com que explicava os íntimos affeclos do íeu coração. Os cir-
cundantes fe compungiaÓ, e delle recebiaÕ o exemplo para
na preíença de Deos ufarem de femeihantes interpretes nos
íentimentos da alma.

946 Em cada hum dia da femana ouvia com edifícati-
va devoção duas MiíTas. Nos Sabbados , Domingos , e dias
Santos de guarda ouvia três ; e fe o tempo lhe dava lugar,
ainda ouvia mais: o que com efFeito praticou , nao fó depois
de afliftir nos Clauftros do feu Convento , mas também quan-
do na campanha vivia entre os eítrondos da guerra. Para ef-
leeífeito levava fempre comfigo Capellaes

, que em hum de-
cente Tabernáculo portátil as celebravao , antes de fe mo-
ver o Arrayal. E nefte lugar dedicado a Deos , além dos ex-
ercícios quotidianos, fazia (como fica inímuado) grandiofas

PW * fefías

í'i

Míflas que om
via.
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feftas com Sermões nos dias íolemnes , e também com Pro-

ciíTaó nas funções, que a Igreja determina. Tudo executava

com paímofa magnificência ,
porque cuidadofo nao menos

no Culto Divino ,
que nas preparações necefíarias para mu-

nicionar o Exercito, nefte levava grande numero de cirios

para arderem no Altar , e para fe accenderem nas Prociííoes;

e aífim mais todos os inftrumentos competentes para conti-

nuar aDeos, e a feus Santos, em publico o devido louvor:

de forte , que no campo em femelhantes occaíioes fe admi-

rava, nao tanto a grandeza de animo do General pela pre-

ciofidade dos paramentos, e infignias convenientes, quanto

a prevenção de fupprir a todas as coufas neceíTarias 5 em tal

forma 5 que nada faltava.

947 Com particularidade , todos os annos feftejava,

ainda na campanha, a Purificação de NoíTa Senhora : e neíTe

dia mandava diftribuir pelos aíTiftentes quantidade de cera ,

que conforme a ceremonia da Igreja , fervia na ProcilTaô.

Muito venerava a Mãy de Deos coníiderada nefte Myfteno,

e por eíTa caufa era psra el!e hum dos mais felices dias do

anno, efte chamado vulgarmente das tandens \ e aífm ne-

fte, como em outros innumeraveis lanços de piedade deu

exemplo aos Príncipes, para que em femelhantes occsfioes

o imitaííem. Daquella frequência, com que nos dias de fe-

mana aííiftia indifpenfavelmente ao Santo Sacrifício da Mif-

fa , he certo , que refultou aos Fidalgos de Portugal , e tam-

bém aos Senhores do Paço, notória utilidade : porque nao ha-

vendo até aquelle tempo entre elles o coftume de ouvirem

todos os dias MiíTa ; depois que o piiífimo Condeftavel lhe

adminiftrou aquella doutrina, fzerao habito de ouviíla, com

tanta edificação , que hoje os Principes , e todos os Gran-

des do Reyno eftimaó efte quotidiano exercicio, nao como

voluntário , mas como politico defempenho da obrigação.

948 Quando na Igreja o Santiffimo Sacramento appa-

recia expofto , já mais o Servo de Deos fe apartava de fua

Real prefença. Ajoelhado fe detinha em meditar nas excel-

lencias daquelle ineífavel Myfterio : de forte, que efqueci-

do do neceífario alimento , dava a entender , que neífe diay

unindo-fe fua alma puriílima á Divina fubftancia, delia rece-

bia os alentos, que ao corpo communicava 3 para que fede-

moraíTe
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moraíTe independente de outra comida. NaÔ menos attencio
fo, e prompto ie moítrava nas occaíi6es, em que o Sacro-
finto Corpo de Chnfto era levado por Viatico aos enfermos.
Nofeailo, ena Religião era o primeiro , que acodia aoíl-ml para o acompanhamento: e nelle repetindo Jouvores e
alternando Pfalmos

, a nenhuma outra coufa reípondia , ainda
que fe viífe precifado de alguma urgentiííima dependência.
Para decente depoíito dos Óleos Sagrados, mandou lavrar A-***»*
com o primor daquelle tempo hum Tabernáculo

, ondetam- ç

E
a

mcraaiUfl*

bem ie guardava a preciofa Cruz do Santo Lenho, que nas
teítjvidades competentes íe expõem á veneração dos Fieis •

e quando acontecia levarfe aos moribundos a Extrema-UnçaÔ,"
era de admirar a modeftia , com que o Irmão Nuno feguiâ
aquelle ado de Communidade, dizendo: Que via , e adora»
*K* a Deos

, em tudo o que aos Sacramentos aa íua fareia rei-
peitava. t> j j

949 Aos Sacerdotes fazia taõ* profunda Veneração
, Reverencíaque paliava a íer obediência. Houve occafiòes, em que a mui- Sacer£iotes*

tos íervioem mmiíterios alheyos do feu predicamento ; eem
iemelnantes cafos dizia; Que a authoridade própria era tu-
perficia/, e o caraãer delles andava imprefjo nalma • e fe
as creaturas do Rey pelo valimento, que com elle adquinaõ,
erao mais do que os eftranhos, attendidos

; quanta honra fe
devia dar aos Sacerdotes, que eraõ Minifíros , e os mais Ínti-
mos familiares do feu mefmo Creador l Do contaclo

, que el-
les mereciaÕ ter com o Sagrado Corpo de Chriílo

, procedeo
a devoção, que íempre, antes, e depois deReligiofo, con-
fervou de lhes beijar as mãos : e por fe lhes moílrar inferior
naquelle piedofo aclo, punha hum joelho em terra. A hum
criado feu de muita diílinçaó, que em Moura havia tomado
o Habito da noífa Ordem, e depois veyo na companhia dos
primeiros habitadores defte Convento de Lisboa

; alíim que
o vio profeífo, efeito Sacerdote, começou a refpeitallo em
tal forma, que a todos caufava admiração. Chamava-fe eíte
ReligiofoFr.Joao Goníalves , o qual em algumas Efcrituras
daquelle tempo aíímou o feu nome, fem occultar a obrigação,
que tivera no feculo

, porque diz expreílamente : Criado do
Undeílabre. Eíle Senhor com efpeciaiidade , depois de en-
trar na Relícnan . nnri CÁ U a ;,\,*r., ~ r?f_~.,i- • • -u

Co!íumé de
lhes beijar a
mão.

Keligiao
, nao fó beijava o Efcapulario ajoelhado 5

Veja-fe a Efcrl^
tura do Auto da
pofc do Convén-
io ntimera g^
no Jirtft
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fe punha de pé quando o Padre Fr. JoaÔ Gonfalves paliava;

mas com íanta eííicacia fe lhe oferecia para lhe poupar todo

o trabalho nos humildes minifterios da cella , tudo por amor

de Deos , fem artifícios de affectaçao.

050 Também do refpeito , que teve ao Sacramento do

Matrimonio ha evidentes provas. Raftarã, que demos a ler

huma, já applaudida em muitos efcritos, que na expugnaçao

da Villa de Cáceres aconteceo da maneira feguinte. No dia

antecedente ao do conflido , em que aquella Villa foy das ar-

mas Portuguezas vencida , e os feus habitadores caftigados

com a perda dos bens , e com o eftrago dos íeus edifícios ;

vierao á preíença do Senhor Condeftavel, em companhia de

outros prizioneiros , dous defpofados , que os noílbs tomarão

no caminho, emoccafiaõ, que hiaó para íe receber: o qual

certificado defta noticia , mandou que recolhidos em quar-

téis feparados foílem tratados com a diftinçao , e regalos de

hofpedes propriamente feus. Depois de ganhada a Villa, con-

vidou o mefmo Condeftavel todos os Cabos do Exercito, pa-

ra que veftidos das mais cuftoías galas, o acompanharem. Del-

les aífiftido, conduzio os noivos á Igreja, onde naó fó foy

delles padrinho ; mas havendo-os por livres fem donativo al-

gum para o refgate, deu-lhe hum dote grandiofo, mandando-

lhes também reftituir todos os bens ,
que lhes pertenciaõ ,

dos quaes foraó antes defpojados. Ainda fe eftendeo a mais

a humanidade do noíío General : porque examinando quaes

eraõ os parentes , amigos , e criados dos noivos, a todos def-

pedio com boa íegurança , e com ordem aos Soldados do Ex-

ercito ,
que no lugar da fua habitação , como defde aquella

hora privilegiado, nunca mais fe execucaífem hoílilidades.

951 Com o Habito Religiofo adquirio o Irmão Nuno

muitos de mortificação. Em todo o anno jejuava três dias na

femana: no Advento todos os dias, fem admittir a difpenfa

permittida aos feus annos , e aos achaques , que o defobri-

gavao dos jejuns de preceito. Em obfequio da May de Deos,

fempre jejuou a paó , e agua os Sabbados , ainda que em
algum delles pelejaífe na campanha ; fem que por falta do ali-

mento fe lhe diminuiílem as forças. Eíla exa&iííima obfer-

vancia guardou em toda a vida , fem que neíla huma fó vez

faltaífe voluntariamente á execução de tal exercício: fó com
a diffe-
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a diferença de ferem na Religião feitos os mefmos jejuns ltodos os da Ordem, com tanta aufteridade, qUe muitas veses attenuado o corpo perdia as forças, e o afpeéfoa TZTA continua diligencia de feus Diredores lhe fazia recebímayor porção da comida; ^ cjual para tormento do gofto *1infip.dae pennente, fobre diminuta. Toda efta abftinVnc

a

julgava fer preafa para vencer as rebeldias da carne , fem em!bargo de a trazer fempre fugeita ao efpirito.

9 5
2 O fangue

, que lhe corria do corpo
, quando com

tt-
r0

maSa d:ft

la

f
ÍmaVa

' **? fa d'™°- -aLT- «Stos mas ainda defta fraqueza tirava forças
, para com nafmn

ia admiração dos Companheiros continuar em^emeZn^ex"
«cicios ate o ultimo prejuízo da vida , que em defempenhõ
doardentiflimodefejo, que teve de a facrificar a Deo^fem!pre a reconheceo como trabalho, e eíiimou a morte como to-em. Deite meímo efficaz defejo lhe refultou o motivTp raa deliberação, que fe lhe percebeo, de peregrinar po berraseflranhas: que poíío encobria o intento com a pertençaS do= para melhor fe entregar a Deor 5 affirmaoSmÍmonas, que o feu animo fe dirigia a bufcar o martvrio entreos m,m,gos da Fé

, em cuja deferia fem outras arma ^ que sefpinmaes, queria fahir a campo até encontrar hum Xiofo patíbulo onde truinfafle morrendo. Para efle fim fediZLcom huma firmeza de coração taõ admirável, que reprefen-
tando-fe-lhe, como em hum Cálix, todos os tormentof, quepoderia padecer

5 nenhum o atemorifava
, porque com os olhos

fitos na glona de Deos , as penas temporaes ?elhe propunhaStanto menos fenfiveis , quanto mais graves.

953 Com evidencia moftrou a efficacia defte defeio

Ztm
o Ti 7 ' que%t off

I
receo °pp°rtuna P3ra ° «•ecutar O cafo foy: queEIRey de Tunes, unido com o de

fanada , e com outros Príncipes aliados , obfervantes doAlcorão, pertendeo fitiar por mar, e por terra a Cidade dev^euta
;
empenhando cada hum deftes inimigos as poíliveis for-ças neík expedição

, por julgarem fer a caufa a todos com-mua, a huns pelo damnojá experimentado, a outros pelo pre-juízo, que os ameaçava. Mas ainda, que o Autor da novaguerra ufou de muitas cautelas, nunca pôde efconder ãs nof-
fas efpias os feus defignios. O Governador daquella Praça os

decla«

Com os olhos
nelle qmz ir í
Africa.
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declarou a EIRey, o qual aOim ,
que recebeo o avifo 5^

man-

dou logo apreftar huma groffa Armada , com reíoluçaò de ir

peífoalmente nella a levar o neceflario foccorro contra os Bár-

baros : e efperava, que a gloria na defenfa da Cidade foíTe

igual á que já havia alcançado na fuá conquifta. Fez grandes

levas de gente ,
que com a noticia do fucceíTo concorreo ,

fem fer forçada. As peílbas mais illuftres fe eftimulavaó a

emprender taó heróica acçaò com o exemplo dos Infantes ,

que por confelho de feu meímo Pay , foraõ os primeiros ,

que fe aliftárao ; moftrando ,
que prefavaó mais , doque ve-

ftir a purpura, o defembainhar a efpada contra os inimigos

da Fé: e que zelofos na caufa de Deos , lhe fariaó facrificio

do próprio íangue, fe porventura o derramaíTem nos obfc-

quios da Religião.

954 O Infante primogénito D. Duarte, a quem hl-

Rey havia encomendado a expedição deite negocio , deu con-

ta ao Venerável Nuno de Santa Maria, aflim do motivo da

inquietação, como da qualidade dos apreftos para o foccor-

ro de Ceuta. Mas ainda, que Í6 o confultava para as direc-

ções , nelle encontrou valor para lhe fazer companhia, da

qual achou ,
que o naõ efcuíavaõ nem os achaques , nem a

profiíTao. Com effeito fe orTereceo a EIRey para outra vez

pelejar contra os Infiéis , rogando-lhe: Que o admntifje co-

mo a Soldado ,
que de/ejava /atisfazer fua obrigação na milí-

cia ,
que refpeitava ao bem da Igreja : Que fem largar de bu-

ma mão as contas , na outra levaria a efpada ,
guardada pa-

ra fervir nos de/empenhos da honra de Deos , fem que pare-

ceife novidade o cingilia Cobre o Habito : porque o Grande Elias,

de quem era Filho, lhe deixara ef]e exemplo* e de/ejava con-

tra os Infiéis proceder com alguma imitação do z.elo , com que

taó Santo Pay pelejara em defenfa da Leji, e ofenja dos Ido-

latras,

055 EIRey , ainda que por algumas circumítancias de-

íeEuuynSê fejava pouparlhe os incommodos da viagem ; attendendo ás

utilidades, que de taõ virtuofo, e esforçado Companheiro

lhe reíultavaò , aceitou a refoluçao , e lhe agradeceo a fine-

za; julgando por acerto, que o mefmo quafi refufeitado Con-

deftavel fizeíle eleição do baxel para o feu tranfporte. Com

o beneplácito d'ElRey fe renovarão no coração deíle Vene-

rável

Fundamento
para pelejar

tendo o feu

Habito.

calo.



Tomol. Parte III. 433
ravelReligiofo os eípiritos bellicos 5 e animado comaeípe-
rança de íacnficaríe aDeos, iahio huma tarde do Convento •

e equivocando no alpeófo a alegria com a penitencia , o agra"
do com o refpeito , íoy embarcaríe em hum pequeno batei.
Nelle difconco pelas vafilhas da Armada, furta no porto, mmck pa .

ate achar huma de feugofto, que (inalou, para que o Infan- '"«W*-
te D. Duarte a manda/Te preparar de tudo o que foíTe ne-
ceífano, como com elle ajuítára, porfaber, que com a mu.
dança de eftado fe desfizera dasíuas muitas, e provadas ar
mas. Recolhido ao Convento, trocou o deicançò nos cuida-
dos, que lhe fobrevinhaÕ, pelos quaes dava aDeos as gra-
ças, porque os eftimava por competentes roeyos para alcan-
çar o hm

, que tanto pertendia. Confiando aos Reliaiofos,
que o noíTo amado Irmão havia confeguido já dos Prelados a
taculdade para a viagem

; depois que efles o nao poderão ven-
cer com oconfelho, repetirão as inflancias, ponderando-Jhd
huns os perigos, outros o pezo dos annos: até que por evi-
tar toda a fatisfaçaÒ , que devia repetir a cada hum , abrio o
íeu peito, e declarou o feuoccultodefejo a todos, dizendo: *****Vue nao podia efcolher morte mais glorioja, ou fepultura mais

do*

honrada, do que o acabar naquella emprega em beneficio da Fé
e gloria da Pátria,

956 Mas naó permittio o Senhor, que fe effeituaíTe
huma facção de tanto gofto para os intereílados na vitoria •

porque o inimigo temerofo das noíTas felicidades , e defcon-
fiado das fuás meímas forças , depois de lhe penetrarmos os
deíignios

, tomou o melhor acordo de ceder da pertençao
efcufando-íe com os Príncipes confederados para a aceitação
dos foccorros

, e fugindo-nos com a occaíko mais opportuna
para os triunfos. A certeza defta noticia, que feouvio na Cor-
te

,
por avifo do mefmo Governador de Ceuta , depois de fei-

ras as defpezas da Armada, caufou nos Soldados, e com par-
ticularidade no animo do noíTo Irmão Nuno de Santa Maria
hum inconfolavel fentimento. Ainda aílim votarão alguns

*

que fempre fe aproveitaíTe a expedição em algum damno fei-
to aos Mouros

, para que efcarmentados fe nao atreveífem mais
a inquietamos com o eftrondo das armas , empregando as
forças, que ajuntámos para a noíTa defenfa , no caítigo de-
vido ao íeu ameaço. Em tudo convinha o Venerável Nuno %

*u porem

Muda de pare*
«r o inimigo» (

í
,
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porém, tomado prudente confelhonefla matéria, fe adernou,

que era conveniente fufpenderfe aquelle movimento bellico:

fruftrando-fe por eíle modo a efperança do Servo de Deos,

que outra vez recolhido no deferto de fua Ermida, começou

a pelejar contra os inimigos da alma, com as armas da peni-

tencia.

957

Sua a-ffiftencia

nos lugares da

©raçaõ.

CAPITULO XVI.
jye outras íingulares virtuais do mefmo Santo Varaõ-, efpeciaU

mente do grande amor ,
que teve a Deos , e ã Puriffima Vir-,

gem MARIA. Da-fe noticia da muita caridade, que fempre

ufou com o próximo ; e de algumas acções particulares , em

que mo/Irou o extremo , com que amava a Pátria.

Xtremofo foy o amor, que o Irmão Nuno de

Santa Maria teve a Deos, ao próximo, e

a Pátria. De tudo nos deixou memoráveis

exemplos , taõ raros nos exercicios de Soldado, como nos

miniíterios de Religiofo. Neíle ultimo eftado provou o feu

afTeclo com a continua afíiítencia, que fazia ao Senhor , ou

na fua Ermida ajoelhado meditando, ou no Coro entoando

com a Communidade os Divinos louvores. Era o primeiro,

que nelle entrava a rezar todas as Horas Canónicas a feu tem-

po; eo ultimo, que fahia daquelle lugar fagrado, onde com

o pezo da fua mefma inclinação , nunca faciava os defejos

de applaudir, e adorar oSummoBem, que com gratas vio-

lências lhe attrahia o coração, e nelle todas as potencias da

alma. Houve occafiaõ, em que foy precifo, que a obediên-

cia o obrigaííe a fahir do mefmo Coro : e dizia aos que lhe

c ,„.,., eftranhavaó tanta demora : Que na prefença de Deos fe devia

poftaíua. eflar, como a pedra no feu centro,

958 Já na campanha havia dado evidencias da venta-

gem, com que amava a Deos , naÕ fó no quotidiano culto, que

lhe ofTerecia; mas nos meyos ,
que bufeava para lhe evitar

as oífenfas. Vigilante na correcção dos feus Soldados , os

poz em tal reforma ,
que o feu Arrayal nao parecia corpo for-

mado de militares, mashonefla Religião de defenjores. Nelle

(como

Reformação

dofeu Airayal
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ç(como já diffemos) evitou o trato , e o fequito das mulhe-

res ;
prohibio os jogos de dados , e muitos abufos , quead

mitt.dos^defagradavaõ aDeos, e reprovados lhe davaÕ elo-
na. Nao çonlemia ódio entre as peiloas de fua comitiva Se
para elle defcobria algum motivo, o evitava tanto a tem-po, que as partes oppoítas, por lua intervenção, com fa-
cilidade concordavao

: e para exemplo da paz
, que a todos

fazia obfervar, nunca em fua vida negou a falia, e menoso agrado apeffoa alguma: em tal forma, que até oscaftieosdos culpados executava, moflrando,que fatisfazia á iuftiL
fem averfao aos delinquentes. Se neftes reconhecia emenda
e chegava a certificarle, que a tiveraÕ por amor de Deos'nao perdia occafíao de lhes premiar do modo poffivel o me.
Jhorado procedimento, em obfequio do meimo Senhor, pa-
ra quem defejava ganhar todos os affeclos humanos

959 ForaÕ também prova íingular do muito, que ama-
va a Deos os admiráveis oblequios, que fempre fez a fua Mây „tr

.

Santiffima Delde os annos mais tenros da fua idade profef- ffiJtSi.
iou a efta Soberana Senhora taSefpecial devoção, queemfe
Jhe pedindo

,
ou mandando fazer (ainda contra feu gõfto) cou

ia alguma em nome de Santa MARIA, por difficultofa , ou
árdua

, que folie, a executava fem replica. Confta , cue em
reverencia da mefma purifllma Virgem Senhora, favoreciacom liberalidade mayor as mulheres, que merecerão ter no
Bautifmo o feu ineffavel nome. Com ene fe honrou depois
de Religiofo deixados (como temos dito) os appellidos pro- «*«,, nJ .

pnos da fua Regia afcendencia. E acabando de provar o feuamor por meyo de donativos, defpendeo em obfequio daMay de Deos, com mão taó pródiga, que a fua grande pie-
dade entre outras excellentes virtudes , he a que mais lhe au«
thorila a gloria da fama.

960 Solicito em lavrar Templos de primoroía arqui-
tectura, todos com particular devoção dedicou á Rainha dos
^eos. Mandou fazer huma Igreja da invocação de SantaMA- ** * *mRIA âaVttona, e S.Jorge, em Aljubarrota , no mefmo lu-

#£'*' cS'

gar, onde efteve arvorada fua bandeira
; para eternizar as me-

morias do infigne triunfo, que as Armas Portuguezas naquel-
le imo alcançarão dos Caftelhanos. Acha-fe nefte Edifício porhum letreiro Gótico, aberto no vivo de huma pedra, quefi-

I" 2 ca
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ca no alto da mefma Igreja, o qual diz o feguinte : Em a Efa

de mil quatrocentos e trinta e hum (
que vem a íer no annQ

de Naícimento de Chrifto de 1393) Nuno Alvares Perei-

ra Conâeftabre mandou faz,er efiaCapella á honra daVirgem

MARIA*, e do Martyr S.Jorge ; forque em o dia^ que /ejez»

aqui a batalha , que EIRty de Portuga/ ouve com EIRey de

Caftella , efiava em efie lugar a landeira do dito Conâeftabre.

Do mefmo letreiroAe vé, que foy falia a informação, que

teve o R. Padre Mefíre Fr. Luiz de Cácegas, para di?er na

Segunda Farte da Chronica de S. Domingos ,
que fora EIRey

D.joaõ da boa memoria o Fundador defta Igreja; porque íó

mal informado podia taÕ douto Padre defviaríe de huma ver-

dade infalliveí na tradição , e afíegurada nos mármores.

961 Fundou mais o devotiflimo Condeftavel a Igreja

de Santa MARIA da Lagoa em Monfaraz, que he a Matriz

defta Villa: e pofto que foy no mefmo lugar de outra mais

antiga, fez eíla de novo deíde os primeiros alicefles. Fun-

dou também as duas famoías Igrejas de Portel , e de Souzel,

ambas com o mefmo titulo de Santa MARIA. Na vifmhan-

ça de Mourão mandou lavrar huma decente Ermida , com

a invocação de No/]a Senhora do Alcance , em gratidão da vU

toria , que por beneficio da May de Deos alcançou naquel-

le fitio j onde deixou os inimigos vencidos , e defpojados

do preciofo , que haviaõ roubado no Termo de Évora. Foy

eíla Igreja em outro tempo, dos Religiofos AgoftinhosDeÁ

calços, que nella fundarão Convento : mas largando-o > alli

fundarão fegunda Cafa os Clérigos Regulares
,
que em Por-

tugal eílabeleceraÓ o feu primeiro Solar na Serra da Tominha.

Outra mais rica , e fumptnofa Capella , intitulada de Noffa

Senhora da Orada , mandou o mefmo Condeftavel fabricar,

e he frequentada dos Fieis na campanha de Alcaraviça. Em
Camarate edificou a famofa Ermida de Noffa Senhora do Soc-

corro , dâ fna Quinta , que he a Igreja do Convento
,
que ho-

je temos naquelle Lugar.

962 Havia EIRey D. Fernando principiado a Tgreja

de Noffa Senhora dos Martyres da Villa de Eftremoz, e nao

profe^nio a obra por lhe faltar a vida. Porem onoíío Vene-

rável Padroeiro a completou com tanta liberalidade, que o

feu fim conefpondeo, fem diflerença y ao principio ; ficando

todo
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todo o Edifício m.geftofo, e Régio. Mais nobre, e fumptuo-fofoy o Te.mplo, que em Villaviçofa erigio, e dedicou ilmmacuadatoncejçaõ da (tmpre Vtrgem MA RIA. NaZfm Villa, fora dos feus muros, em hum fi tlo que fica defronte dos magníficos Paç0 s daSereniffima Cafa de Braean"ç., reedificou a Capella Mór do Convento dos Sê"los Eremitas do Grande Doutor da Igreja Santo APoíhSÓate que delempenhou ultimamente a ?M piedade nffte maiSque todos m.geftofo Edifício do noflo Carmo de Lisboa rTcuj a defcnpç.0 confiai a Pme 1V defte vo£ e tb /£

idadeWandade
'

6 PerfeÍÇa6
' <P* P** * erigir naquell.idade A efmercu a arqutteBura

, e/e empobreceoa Arte
903 ]No amor do próximo excedeo muito ao modoordmano de fe obfervar a virtude da Caridade; lleTemdefordem, a principkva pelos eftranhos, tend^Jcenoque devu aCodir pnmeiro ã neceffid.de dos pobre?, do quêa conveniência própria. De todas as rend.s, que recebiaou foffem em dinheiro ou em géneros, íep rava a decima'parte que .mandava diftribuir por pefíoas neceffitadas Ttédosfoldos, e mercês Reaes fií, / meíma te Q Jjgando que eile era o meyo de .juntar thefouros eternos. Ve-ft.a todos os pobres de fuás terras em cada dousannos : porque os alte«ava

, mandando da r em hum o panno necetfano aos de huma.Comarca, e no feguinte aos de outra etal era a fua prov.dencia nefte particular
, que ate Z , di!

VíZTa c

foãe,to
r
s
.Paralhes d" as efmolas conforme a qua-hd.de dos feus ««fomentos. Aos Cavalleiros menos abafta-dos e Efcudeiros, que na realidade eraÕ merecedores demelhor trato, dava peças mteiras de pannofino, para delle

dinlrv
remt f

ece
r
á3

- * °utras p^s de wúú0r «m-diçao
,
fazia eimoks de pannos ordinários : e naÕ efneravaque no tempo coftumado Ih. pediiTem

, porque ã ca fa dos

do ÍTmSH
S 3 TndaVa P°,

r

/
eUS p,'°PrÍ0S Criados

>
m°fl««-

vteí ,pmí
beral ~m «q«"«. que n. guerr. h.vi.õ fer-vido a hlKey, e defendido a Pátria.

celleimt
Tend

°rtS rendaS de Pag ' 9"e lhe ench''ao oscellcnos
, nunca nelles fe vendeo hum fó alqueire de trieoporque todo o que podi. efcufar dos g.ftos da fu. cafa

8 '

mudava diftnbmr pe los pobres. Nos Los de abundância!

naõ

Nofl*a Senhora
da Conceição
de Villavicofa,

Capella reedi-
ficada.

Sua caridade

com os pobres;

Cerro 0$ ali*

m C!itava,e vc»
ftia.

m

fé

Corr.o com e!»
les diítribuia o
paô dos ftus
cclJeiros,
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nao dava efmolas de pao , mas fó de dinheiro equivalente.

Quando o trigo valia caro, entaô abria os celleiros , e o da-

va com tanta largueza, que muitas vezes chegou a diftribuil-

lo todo, e acomprallo para o feu gado ordinário, por pre-

ço exorbitante. Efta grande caridade naÔ fó era para os feus

mturaes , mas também fe eftendia aos eftrangeiros , com os

quaes, por amor deDeos, defpendia copiofas eímolas. Em
occaílaÔ dehuma grande efterilidade, que houve em Caftel-

la , em tempo de trégoas , muitas famílias inteiras obrigadas

da' fome paífaraÓ daquelle Reyno ao noflò , efperando da li-

beralidade Portugueza ferem remediados. Só na Província do

Alem-tejo fe achavao dos taes Caftelhanos mais de quatro-

centos , de hum, e outro fexo, os quaes vagavaõ mendigan-

do pao pelas cafas dos lavradores : o que confiando ao piif-

fimoCondeftavel, chamou dous confidentes feus , que affi-

ftiaõ no mefmo diftri&o , e lhes encarregou, que aliftados

os pobres forafteiros , déííem a cada hum quatro alqueires de

trigo por mez , contando-fe também os meninos ,
para que

fem difTerença de idade, cada hum delles entraíTe a receber

igual porção. Afiim fe executou no efpaço de quatro mezes:

até que chegada a novidade, e correndo naquellas terras me-

lhorado tempo, voltarão para os feus Lugares as familias,

que oshaviaô defpovoado ,
publicando do feu Remfeitcr os

devidos louvores , que naõ cabiaó na exprellaõ, eosenco-

mendavaõ á Fama.

065 Depois de Religiofo foy o Servo de Ueos mais

admirável nos exercícios da caridade : porque fazendo godo

de praticar efta virtude no gráo mais perfeito , deu eviden-

tes íínaes do extremofo arTeclo , que profeíTava á pobreza.

;Naõ fe contentava com diftribuir as eímolas pelo feu paga-

dor , como no feculo fazia ; mas pelas próprias mãos na Por-

taria defte feu convento , remediava a cada hum conforme a

fuaneceííidade, que com efTeito a previa, porque era fatif-

caiáeira' onde fe jta mu ito antes de communicada. Huma grande Caldeira de

IS^J&r cobre , firmada fobre três pés de ferro ,
que na campanha

fervia de cofinhar a vianda principal para a íua numerofa fa-

mília , agora fazia o quotidiano comer dos pobres , que jun-

to á mefma Portaria o recebiaó , diftribuido muitas vezes

pelas mãos Santas doVirtuofo Condeftavelj nas quaes per-
t mitcia

Como dava as

eímolas depois

de Religiofo.
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nuttiaDeos, que o conduto femultiplicaffe, porque aTod™íupna com /obras: e jâ mais chegarão os últimos
9

Que n
°|

aveflem taÕ cheyos os pratos, como os primeiroTàZf„cedeo o cantarem-lhe os mefmos pobre cm í F0"

luae, e expreiíavao o conhecimento, nue delia W«B»rf j-
zendo, e repetindo pela fua ufual tona^LÍQuÍst

OGram Condefíabre
Em o feu Mofteiro

Da-nos fua fôpa>
Mai-la fua rôpa,

Mai-lo feu dinheiro.

Tonadilha dos
pobres;,

r

A hençom de Deos
Cahio na Caldeira
De Nunalves Pereira^
Que abondo crefceo,
E todolo deo.

Se comer queredes,

No?n bades alem %

Don mefiga non íem3

Abi lo comeredeSi
Como lo bedes.

do nn
6
Í-n-n-

EftaC
?
IdeÍra ft T^™ ™«tos annos

, fervin. 0**-Wao no mmiíteno do comer dos nnhre* ™ „, j .7 das ermoia na

morre dn mpfm. r Tl poores, os quaes depois da f«i«doc«ímoice do meímo Conde Santo foraÓ admittidos com agafa
CêlUvel °

lho igual ao que experimentarão na íua vida • pomue oS

tteligioía piedade, mandavaÔ, que a efmola dos ditos nobre*
Je

continualTe na mefma fórma
, que antes fe lhe S Grande% o credito, que deíla acçaô refultou ao mc&wferes; porque como agradecidos moftráraó, quedoSoVe

f Ud pcnoa. Lom o tempo fe fov íraftan^ «, rvu •
-

onp rnrnIrv,o«^a r r C / garrando a Caldeira , ate

petem
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Obrigação dos

Priores deite

Convento»

í imola, qucfe

leva agora ao

Tronco.

petem por tenção do nofíb gloriofo Padroeiro: pois fie cer-

to, que os Priores defte Convento, zeloíbs de íua obrigação,

eftimaõ efta por huma das mais precifas do feu cargo. E por

efta razão defpendem com as peíToas necefíkadas, naõ íó o quo-

tidiano alimento , que he ufo darfe nas Portarias ;
mas tam-

bém efmolas de dinheiro ,
que fe regulaõ pela qualidade dos

loeeitos , e occurrencia dos cafos. Efta caridade he de tal

modo meritória nos olhos de Deos ,
que muitos Priores por

feu refpeito fe tem vifto premiados : fendo certo ,
que naó

podem os taes Prelados por nenhum pretexto eícufarfe de

profeguir no exercido daquellas efmolas ; pois para ellas dei-

xou o mefmo Senhor Condeftavel no património do Convento

poflibilidade, e na adminiftraçaõ das rendas exemplo.

067 Ainda nefte Convento eftá em continua obfer-

vancia, e edificativa humildade , com que todos os Conven-

tuaes, em companhia dos Prelados , na Seita feira Mayor da

Quareíma, vaô levar ao Tronco defta Corte, huma gran-

diofa efmola aos prezos ; íem haver dignidade , ou gradua-

ção, que ifente a Religioío algum de conduzir nas próprias

mãos, pelas ruas da Cidade, a dita efmola. Efta naõ fó con-

fia de comeftiveis em muita abundância , mas de defpezas de

dinheiro, que os mefmos Prelados levaó, para com elíe fol-

Dividas^efe tarem alguns dos prezos , que por dividas fe achao encarce-

pagaõpeia(o!- , , inftancia de feus credores. O Venerável Nuno de
tura dos pre- UUUi5 a "'

. 1 s J í

Santa Maria foy para nós o inventor de tao recomendável

lance de amor do próximo ; o qual fe fez tao aceito dos pro-

feííores da virtude, que naõ fó a efte Convento ficou ame-

moria para a prefeverança do aclo, mas^a muitas Religiões

fe communicáraoeítimulos para a imitação: bem que em nós

he hereditário o ufo de praticarmos efta acção naquelle aílí-

o inventor de- nalado dia, que por fer o próprio, em que JESU Chrifto

^
!

deu em beneficio noflb a vida, quiz o Servo de Deos, que

também nós por amor do mefmo Chrifto, em utilidade do nof-

íb próximo, ficaíTemos obrigados a lhe adminiftrar na prizaó

o alimento para a vida, os meyos para a liberdade.

9Ó8 Naó menos caritativo era para com o íeu próximo

nas occafóes , que fe lhe oífereciaó de lhe acodir nas enfermi-

dades. Aííiftia aos pobres nas doenças, naõ fó com os ali-

mentos neceffarios , mas com os regalos adminiftrados por

íuas

aos.

çaõ

Caridade com
os enfermo*.
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fuás próprias mãos : e ainda no eftado fecular os fervia com
humildade taó rara

, que naõ teve differença da quelhes con-
tinuou depois deReligiofo. EntaÕ, mais fervoroío quando
via algum dos Convemiaes proftrado com moleftia »rave
promptamente fe conftituía feu enfermeiro, fera que pretex-
to algum o eícufalTe de exercitar efte empreso

, que carecia
incompatível com as differentes obrigações, emqueoccupa-
va o tempo : mas a todas fatisfazia em tal forma

, que porma 1S
,
que fe demoraíTe em huma, fempre fe moflrava dili-

gente nas outras O mefmo beneficio fazia aos ferventes do
Convento

,
e aos Companheiros

, que fem Habito viviaõ com
elle na claufura

, e lhe feguiaó o exemplo: de forte, queiem diftmçao de peíloas em femelhante minifterio , a cada
íuima lerv.a com affeclo particular , pelo reípeito devido aUeos

, que era igualmente fenhor de todas.

969 Velava noites inteiras por naõ faltar com a affi-
ilencia

,
aos que nas doenças perigava6 : e com elles naõ tra-

crín
n

n^
emmaKrl

^
E
-P

"'ÍtU

f
S

' P°^erando-lhesopou- «.*.. m.co, ou nada
,
que perd.ao na vida temporal , e o muito

, que
IitMes-

pela^graça de Deos poder.aÕ lucrar na fua Gloria, para a qualforao criados. Com eftas praticas favorecidas da affabilid.de
natural do íeu trato, de tal modo ganhava para o meímoDeos as almas dos moribundos, que os Demónios che2a^5a perder ate a efperança de lhes fuggerir as vehementef

t

en!taçoes com que aos homens perfeguem naquella terribiliffima
hora. Daqu. proceda a notória confolaçaô

, que os enfermosgofavaô na prefença defte Venerável Religiofo, cuiavirltudefedava a conhecer taõ formidável ao Inferno, que pa-ra os efpintos diabólicos ficarem vencidos na guerra
, que conl

tra os mefmos enfermos declaravaó
, bailava, que o IrmãoNuno de Santa Mana fe lhes oppuzeffe em nome deJeTuChnfto

,
e de fua May MAR I A Santiflima : de forte , queo mefmo era pronunciar elle os feus ineffaveis Nomes , q„e

riofoT*
patroCÍnados

'
de ^melhantes batalhas vito-

970 Era também evidente prova do muito
, que ama-va ao feu próximo

, a grande commiferaçaô
, que dX moftrava ter em qualquer incommodo. Dos feus mefmos Con«anos na campanha depois de rendidos fe compad™ ta,"

Kkk
to»

Corro vencia
aos Demónio

Comiíeráçaõ;

notave/o
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to, que mais os tratava como pay , do que como General

triunfante. Na expugnaçaõ deCampo-Mayor, depois de íò-

geita a Praça , indo elie tomar poííe do Caílello , onde os ven-

cidos íe haviao refugiado , fe moftrou taó prevenido para os

defender de todo o prejuízo , que peíToalmente os acompa-^

nhou até os íégurar das liberdades Marciaes , que em {eme-

fwtSw lhantes cafos adminiftra a ira. Como arbitro das Capitulações,

que com elles fe flzeraõ , lhes prometteo o refguardo das vi^

das : e tal foy a fua humanidade neíla empreza , que para ali-

viar a magoa, que a adverfa fortuna occafionara aos taes ven-

cidos , tanto como elles , a lamentava , quando os deípedia :

acção á qual fe confeílaraò todos ainda mais rendidos , do que

ao poder, e felicidade das noíTas Armas.

971 Nas Praças, que vencia, ou por aíTalto, ou por

entrepreza, naô confentia ,
que foliem prizioneiros , nem

fentiíFem ornais leve detrimento os velhos, as mulheres, e

os meninos , que como inhabeis para a oppoíiçaõ , reconhe-

cia ,
que naõ eraÓ merecedores de caftigo. No Lugar de Ar-

royo dei Pnerco , onde occorreo circumftancia capaz de fe naõ

ufar femelhantes effeitos, elle com piedade, oumayor, ou

mais perceptível , nao quiz alterar o feu louvável coftume

em beneficio do próximo: o que vendo os moradores , fen-

tiaõ naõ haver conhecido, antes da íuaoppeílçaõ , o efpirito

do noífo General , porque fó elle bailaria a vencellos fem a

violência do combate.

972 Quando fe levantou o íltio, que o Meílre , co-

-moDefenfor doReyno, puzera na Villa de Torres-Vedras ,

sí fim de caíligar a refoluçaõ dos feus moradores
, que haviao

dado obediência a EIRey de Caílella ; aconteceo o cafo fe-

el
guinte. Entre a gente do Arrabalde, que por abraçar o nof*

eom hum cego.
f partido nos feguia o Exercito, fe achava hum Cego

, que

naõ podendo acompanhar aos mais , clamava em altas vozes:

Senhores, pelas Chagas de] ESV'Chriffo me levem comfigo, que

imo quero ficar entre taÔ má gente. Reparando o Condeflavel

para a afHicçao do Cego, e perguntando depois aos criados,

o que elle dizia ; aíHm que lhe repetirão aquellas palavras,

foy tal a fua compaixão , que voltou atraz , e apeando-fe

tomou em feus braços o Cego , e o levou comilgo no feu

próprio cavalloatéo lugar, onde lhe convinha fazer habita-

, çaõ

Caio netave
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Como fcrvú
aos feridos.

çao s deixando-o alli fotisfeito , honrado
, e favorecido

973 tm mintas occafioes chegou a levar em feus nombros os fcndos, para o lugar da cura, e a ella afliftia,Smíirando os remed.os
, os quaes das fuás mãos pareça craTe-rem efficacia battante a reftituir faude, aos que dos golpes inlm,gos pengavao Nunca nas fuás terras lançou tributo aleúmou deu a entender aos feus valTalles neceffiãadc

, queoffimulaíle a lhe offerecer donativos : antes em beneficio do pró-ximo
,
efpecialmente com pefioas eftranhas , foy taÕ libe-

ral que chegou a parecer defprezador demafiado! Por «ca-da as neceflidades alheyas fe achou muitas vezes empenha-

W, ^ ^^205 P™ ™P r^<™ de dmheuT que «<»«* <*fempre quena ter prompto para os prémios devidos, e "ff Siasdei"
mojas voluntanas: para o que naõ eraõ bartantes nenhun clbedaes, fendo naquelle tempo os feus osmayores, que potíuieo os vaíTallos defteReyno: e por efte commum affeloque a todos moílrava

, fem haver quem lhe negalfe aSda correfpondenca, veyoa adquirir, affim antes, como de-pois de Rehg.ofo
, * Majores refpeito,ãos iguais amor edos inferiores /ogeiçaó.

& a<rmr, .,-e

974 No amor da Pátria foy taÕ fingular, ou- delle íe

iít rmpos inrparaveis Da f»^ SsSsícontba, que o feu zelo nas occafioes de a defender, e au-dionf-r,-nunca d.m.nuío, nem teve diference. Depôs oue«m feuobfequ,odefembainhou a efpada, ne
?
m depois de Refhgiofo deixou de a confervar núa

; porque affim pendente,e nao guardada, eftava mais prompte efervir nas occafioesopportunas quando lhe eftiveífe bem na mão contra os inln»gos, ou da Fé, ou da Pátria , fuppofto o ajufte da£que fe hava promettido na Concordata , entrí as Coroas'

t f % * M
Po
7
u§al

-
.

Mas ainda que o Venerável Nu-no de Senta Maria fervia já em outra milicia a Deos , e áVirgem punffima fua Mãy ; e pofto que fó lhe ompetial
as armas próprias do feu habito Regular ; nunca fe lhe e

P
X n!|u,,ao no pe.ro os fervores da primeira inclinação, poío"e

ionTdo it
°ffe

"H
er0tÍr de fe m°ftrar Pela

'

Ea^ aP -xonado, que nao deífe evidencias do meímo bellico furorque teve nas campanhas. Como fogo fuffocado, ou encu-berro no ahao, que vertia a qualquer fopro da occafiaô,
*>** 2 refpi-

Amor daPa-
ir ia.

Promptidaõ
para a defen-
der.
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refpirava chammas , applacadas no armifticio, mas em Toan-

do o eílrondo da guerra , novamente ateadas.

075 Defta verdade faõ evidentes provas os cafos íe-

succeffocom guintes. Mandando ElRey de Caftella hum Embaixador tra-

tar com o noíTo Rey negócios de confideraçaõ á cerca da paz,

que entre huma , e outra Coroa fe procurava eftabelecer j

efte Monarca o remcteo ao noíTo Irmão Nuno de Santa Maria,

para que entre fi conferiífem os pontos do feu tratado, e elle

refolvefíe, o que fofle mais conveniente ao Reyno. Veyo

com effeito o Embaixador a efte Convento , e entrando na

cella , onde o Venerável Religiofo com a humildade, e po-

breza de noíla profiflaõ o efperava , aili fe deteve largo tem-

po, dando conta, e ouvindo a refoluçaõ competente á Tua em-

baixada. Paliando depois a refleótir no gofto , com que o San-

to Varão lhe inílnuava ter veítido o Habito daMãy deDeos na

fua Religião do Carmo, lhe perguntou: Porque caufa âefpi-

ria aquelta mortalha ? Reípondeo logo tao prudente, como

fevéro: Que fó huma o moveria, que vinha a Jer , fe ElRey

de (Jaftella outra vez, movejje guerra contra Portugal ; e que

neffe cajo , em quanto naõ eftivefe fepultado , havia de fervir

juntamente á Religião , que profejjava , e á Pátria , que lhe

âéra o fer.

976 Em outras Memorias fe lê; que efta repoíla lhe

dera apartando do peito o Efcapulario, e moftrando-fe já ar-

mado por baixo do Habito, fem que os eípiritos de Religio-

fo lhe impediflem o deícobrir os brios de Soldado. Defta ac-

ção refulcou aoMiniftro tal aíTombro ,
que naô acabava de o

encarecer nas vozes , e fó o expreííou com a firmeza da paz,

que do feu Soberano confeguio ,
para que naõ acabaíTe Caílel-

la de perecer com os eífeitos daquelle animado Rayo, que fó

ameaçando atemorifava.

977 Achando-fe em certa occafiaó nefte Convento,

fem parte, que olhava para o Rocio) praticando com peíToas

Militares em aíTumpto de guerras , difcorréraÓ nas que ain-

da fe receavaõ contra Portugal. E afflrmando elle com mode-

ília , que muito lhe cuítaria ter vida , e deixar de fervir a Pá-

tria contra os íeus inimigos , houve quem fynceramente lhe

difTe: Que já o /eu eliado era outro ; e que a debilidade o

naõ ajudaria a manear as armas com o vigor , com que em
outros

Acçsó notável

ao relponder

ao Embsixa-

dor.
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eutros mmi bavta metido dentro em Caftella tantas lanças
Afljm que ifto ouvio

, tirando huma da mão, dos que efta' «f*S5r
vao prelentes, a defpedio impetuofameme pelos ares dizen

'"""

do : Lm Africa apoderey meter, fe for ainda nece/fàrio, mk
eu exponha a vida aos perigos em honra da Pátria , ok em de-
fenfada Rehgmc. Tal foy oimpulfo, com que arremeçou
aquella lança e com tanta violência a defpedio da mão, quefoy cah.r no fino, onde anualmente fe vé a porta da Igrekdo Hofpjt.lR.Ml, que nefle tempo ainda naÕ eftava educa-do

: lucceHo, que os cncumftantes prefenciáraÕ aíTuítados,
e depois era ouvido com admiração.

978 Daqui procedeo a memorável fentença do vuleo
que ainda hoje dura em provérbio: pois «Iludindo á (insula-
ridade delta acção taõ plaufivel, coftuma a gente popular en-
carecer os brioíos efpirkos de algum valerofo Soldado, que
emprendeo, e executou façanhas gloriofas , íó com dizer,
quemeteo hum lança em Africa. Outros femelhantes effei- >««««.*.
tos do (eu zelo, e amor a reípeito da Pátria deixamos dere- *|f -'
ferir

j porque ainda, que fe confervaÕ nas tradições, naÕ fe
achao aJlegurados nos fieis monumentos , donde os nofios ef-
cntos trazem a fua firmeza : e como para fe venerar a inclyta
memoria deHeroetao excellente , bafla authorifarmos a Hi-
itona com as realidades

; deixando tudo , o que padece du-
vidas, continuaremos a referir outros fucceflòs gloriofos .
que achamos certos.

5 "
'

CAPITULO XVII.
Das preciofas Relíquias, que o Venerável Nuno de San*

ta Maria em fua vida doou folemnemente a efle

/eu Convento*

919 T"X Efvelado o noíTo generofo Padroeiro m
I utilidade defte íeu Convento, cuidou tam-

il í- • Htt^ bem de ° enriquecer com efpeciaíiffimas
Relíquias Achando-fe em Villaviçofa no mez de Julho doimo do Naícimento de Chriílo de 1422 , tomou a íefoíuçao
de doar ao dito Convento a fua ineílimavel Relíquia do San-

Rel/qu/a do
Santo Lenho,
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*w-í7 44v t0 Lenho , defpojo do mayor apreço

j
que fe tomou a ElRey

deCaftella, depois de vencida a famofa batalha de Aljubar-

rota. Já diflemos ,
que efte Monarca para trazer comíigo efte

incomparável theíouro, o tirou da Sé de Burgos. No primei-

ro cofre das joyas preciofas, que fe abrio na tenda Real , o

achou Álvaro Gonlalves de Senna , Efcudeiro de diftinçaó,

e vaílallo do Senhor Condeftavel , a quem logo o entregou,

e efte o foy agréftntàrj ao íeu Soberano , molhando defin-

tereíTe até naquella preciofidade fagrada ,
para a qual feria,

naó fó deículpavel , mas digniílima de louvor qualquer am-

bição. ElRey admirado da ifençaó de hum Heróe , que fe

contentava fó com a gloria de vencedor, lhe fez mercê de-

fte piedoío donativo ,
que elle depois deita circumftancia ,

moftrou , que fora o único defpojo, que lhe levara a atten-

çaõ. .

980 Naquelle tempo naô eftava a fantiílima Relíquia

or=. como hojeapoííuimos. Naõ era mais, que a porção do Sa-

grado Lenho , em que Chriílo confummou a noíla Redemp-

çaó , encaftoado em forma de Cruz , em outra Cruz feita de

ouro , com guarnição de pedras finas , aílentada em huma la-

mina de quatro dedos em quadro. O piiílimo Condeftavel ,

mandou lo^o fazer huma Cruz de prata dourada com altura de

três palmou, obra a mais primorofa daquella idade, em cu-

jo meyo , entre os braços , e hafte , fe accommodou toda a la-

mina; e dentro dos braços incluío outras Relíquias podas com

tal artificio, que eftaó* guardadas , fem que na Cruz fe re-

tonheçaóos fmaes, por ondeie abre, ao mefmo tempo, que

toda fe pede desfazer em diferentes peças. He toda lavra-

da, e aberta de buril com muitas figuras de Anjos, obrados

do mefmo metal, huns com inílrumentos muficos nas mãos,

outros com as iníignias da Paixão de Chriílo. Da parte inferior

da hafte junto ao Calvário, fahem dous ramos, cada hum pa-

ra fua parte: no direito tem a imagem da May deDeos, e

no efquerdo a doEnangeliftaS.Joaõ. Neftes ramos felêem

cara&éres Gothicos : JESUS autem tranfiens per. .. e no pé

em circumferencia de hum lifo
,
que forma o Calvário , diz:

Efta Cruz, he do muy nobre Condeftahe dos Reptos de Portugal

Outras letras foltas naó fe deixaó perceber; e parecem fym-

bolicas , porque delias naó fe podem formar claufulas atadas.

*
n

98x Defte

Como era

]icario,em que

citava.

A forma em
que foy pofta,

Letras da Cruz

de Trata.
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981 Defte fermofo Relicário ufava o noíío Venerável

Padroeiro na fua Capei Ja, quando andava nas campanhas, e nas
Feftas pnncipaes o expunha á veneração dos Fieis. E tendo
refoluçao de fazer deíle donativo a efte Convento , aconteceo
o abominável facrilegio de o furtarem , com cautella taÓ pre- Quando fof
venida

,
que nunca íe defcobno o aggreíTor do delido

j e por 5,uía rou *

muitos annos fe efcondeo o Relicário íem furtir eíFeito algum
das inceíTantes diligencias, que por elle dentro, e fora do
Reyno fe fizeraÕ. Porém o Servo de Deos , ou por confíar
nefte Seuhor

, que ainda lhe daria a confolaçao de ver refti-
tuida aquella eftimabihílima preciofidade , ou vaticinando o
fucceflo futuro, como infpirado doCeo; obrou aquella me-
morável acção, que neíTe tempo íe julgou incompetente, e
depois fereconheceo bem fundada. Eftando, pois, o Reli- Refogo , s
cano do Santo Lenho furtado, fez deíle publica doaçaÔ a efte *S>í

ftavel

Convento, para que deíle foííe, fem contradição alguma,
quando appareceíTe: o que com eífeito declarou por huma Car-
ta fua de 5 deJulho do dito anno de 1422 ; na qual pedia a
EIRey por mercê

, e a feus Netos por virtude da fua benção,
que fizeíTem executar efta fua vontade. Tudo fe poderá ver
na copia da mefma Carta , que tirada do próprio original , ain-
da guardado no noíTo Archivo , diz o feguinte.

982 „ A Quantos eíla Carta virem, o Condeftabre Carta de
,,1 Ivos faço faber, que meu Senhor EIRey me Doação do

3 ,
fez mercê de hum Lenho de Santa Cruz , em que noílo Se-

s
't

nt0 Le°

?) nborJESU Chriílo quiz padecer : e iflro depois da batalha,

„ que el houve com EIRey de Caftella , o qual Lenho eu tra-

3,zia na minha Capella, como Relíquias Santas, e dahi me
„ foy furtado

, tendo eu em minha vontade , e coraçom dei
„ feito ferviço, e doaçom á Virgem Santa MARIA noíTa Se-
„ nhora

, para lho dar no feu Mofteiro da Ordem de Santa
5, MARIA do Carmo ao tempo , que tenho ordenado de lhe
„ dar outras coufas. E porque poderá fer, que em meus dias,
3 ,
ou depois de minha morte, o dito Lenho fe achará , e fe

„faberá quem o tem , e poderá dar a execução minha von-
3 ,
tade, qual fempre fobre eito foy : e aílim por efta Carta af-

5 ,
firmo

, que tenho dado o dito Lenho da Cruz á Virgem San-
ita MARIA noffa Senhora, e lho dou, e outorgo de toda

3, minha

i

!

;'
;
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„ minha vontade em qualquer tempo ,
que for achado. B de-

','fto dia em diante eu tiro, e tolho demy, e de meus her-

,,deiros todo o direito , e auçom, poffe, e Senhorio ,
que eu

„ no dito Lenho tenho, e poderia haver fe achado fofle , e to-

5 do ponho em poder de No íTa Senhora a Virgem MARIA,

,, a quem o dito Lenho hey dado, e dou para fe com elem

„ o dito Mofteiro de SantaMARIA do Carmo de Lisboa fa-

"zer ferviço aDeos, e a ella. Edou, e outorgo meu poder

3 , comprido ao Provincial , Prioi , e Fraires do dito Mofteiro,

„que polTaô demandar o dito Lenho a qualquer peflba , em

$ cujo poder for achado, para o haver a dita Senhora Virgem

£ Santa MARIA do Carmo de Lisboa para fempre. E rogo,

9yè mando pela minha bençom a meus Netos, que lhe non

,,ponhao fobre ello nhum embargo, em cafo, que lho pôr

„ queirao , o que creyo ,
que non faraó. E peço por mercê

3 , a meu Senhor ElRey , e outro fy ao Infante meu Senhor,

3,que lho nom confintaó ; e èfto mefmo lho peíTo por mer-

,,cê, que fe o dito Lenho for achado em poder de alguma
"
peflba , que lhe em ello puzer embargo , e o nom queira

5 , entregar, que lho mande, e faça entregar à Virgem Nofla

3, Senhora no dito feu Mofteiro da ordem do Carmo de Lif-

5
,boa, a quem de minha vontade fempre dey , e dou como

„ fobredito he. Em teftemunho defto, mandey fer feita eíU

„ dance- em Villaviçofa , cinco dias de Julho , era de mil qua-

trocentos e feílenta annos. Condeftabre.

083 Feita efta doação, logo o virtuofo Condeftavel

veyo recolherfe nefte feu Convento , onde parlados alguns

annos, fendo elle jáReligiofo, fe defcobrio , e lhe foy re-

osamoLenho ftituido o Sagrado Thefouro , cuja perda tanto o affiigia. Com
xeftituido.

demonftraçoes de grande alegria o recebeo : e cumprindo pon-

tualmente a fua já declarada vontade, fez delleoíterta publi-

ca a efte Convento , em occaíiaó da JVliíía Conventual , que

com folemnidade celebrava o Provincial, e Vigário Geral de-

ita Provinda, o Padre Doutor Fr.AfFonfo de Alfama. No tem-

po da offerenda com as próprias mãos o entregou , e foy a

primeira vez , que na Igreja fe expoz aos Fieis , os quaesRe-

•ligiofamente adorarão, ederaô o devido culto áquella Sagra-

da Relíquia, que ainda nefte Convento fe conferva com to-

do o artificio da fua antiquiíiima compofiçaô : e he o mefmo,
que

Anno de Chri-

Quando , e a

quem foy doa-

do.
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que nas funções publicas em que o Sagrado Lenho da Cruz
deChriílocoíhjmafazerfemanifeflo,apparecenoAltar. Gran-
de erro fera dos Prelados, íe naô conlervarem efte preciofo
donativo com a meíma antiguidade do feu primeiro defenho;
porque a difTerença, que tem das obras feitas, fegundo o efty-
Jo moderno, he a que mais lhe authorifa a eftimaçaô do fei-

tio, e provoca as attenções dos curioíos. Mas como acon-
tece haver Prelados

, que mandão fazer a feu arbítrio , o que
fe lhe reprefenta melhor pelo ufo do tempo ; íabe Deos o
que cem efta, e com outras preciofidades antigas faraó nos
annos futuros , fe o mefmo Senhor nao lhes dirigir as von-
tades para que fó eftimem o melhor, e naõ o mais novo.

984 Deu também o Venerável Nuno de Santa Maria a
eíte íen Convento hum dos Efpinhos, que penetrarão a Sacro-
fanta Cabeça de noífoRedemptor

, quando osjudeos o co-
roarão: e efta no meyo de huma Cruz grande de prata, no fei-
tio antiga, no lavor eítimavel. Ainda fe conferva na meíma
forma, em que veyo para o noífo poder : enellafe adora aquel-
la Sagrada Relíquia como merece, porferde infinito preço,
pelo que refpeita a Deos ; concorrendo também para o gofto,
que fa?emos de apoíluir, a memoria, que nella nos deixou
da fua liberalidade o mefmo Bemfeitor.

985 Outras Angulares Relíquias confervou o Servo
de Deos. em feu poder pela coníolaçaô efpiritual , que lhe re-
fultava de as trazer comfigo: mas até deitas fe defapropriou,
em beneficio deite Convento, no anno de 1430, que foy o
antecedente ao feu glorio/b traníito. Conftavaõ as taes Relí-
quias de alguns olTos de Santos da fua particular devoção

,

nos qúaes os venerava com o mefmo affecluofo rendimento,
que lhes poderia ofFerccer , fe os tiveífe prefentes. Eftimava
também muito hum dinheiro de ouro

, por faber com certe-
za, que era hum dos trinta, pelos quaesjESCJ Chriíto nof-
foRedemptor fora vendido aosjudeos : e fobre tudo fazia
apreço de hum Relicário de prata com cadeas do mefmo me-
tal , aberto todo ao buril , hoje fechado em forma , que nin-
guém fabeas Relíquias, que contém; o qual Relicário elle
o lançava ao pefcoço quando entrava nas batalhas, e dava a
entender

, que incluía virtude auxiliante para lhe fegurar as
vitorias.

LU 986 De

Prevenção ã
cerca deita ri-

ca , e antiga

Cruz.

Hum Efpúiho
da Coroa de
Chriíto.

Outras Reli-

quias.

Dinheiro de
ouro, que Ju*
das recebeo

por entregara
Chrilto.

Relicário de
prata.

<
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Chronica dos Carmelitas
De todas eflas preciofidades

(
fem refervar para

fi nem ainda a do feu mayor gofto ) fez doaçaõ a éfte Con.

vento \ em occafiao ,
que na Capella mór afíiíha a Miíla Con-

ventual , a qual celebrava o Padre Fr. Rodrigo dejESU,

hum dos mais authorifados, e virtuofos Filhos do mefmo Con-

vento. Achavao-fe os Religiofos em afto de Communidade^e

prefidia o Provincial (que já nomeámos) e era juntamente Vi-

gário Geral, o Doutor Fr. Aífonfo de Alfama. Chegado, pois,

o Celebrante a offerenda , enta6 o Venerável Nuno, com a

humildade, de que reveftia todas as fuás acçoens , lhe entre-

gou o Sacro donativo na forma ,
que fe contém em huma Ef-

critura publica, feita pelo Tabaliaõ Fernando Aífonfo no fo-

bredito anno : para o que efteve prefente no tempo , em que

fe eríeituou efta heróica acção de piedade. E porque a Efcri-

tura he breve , e declara as particularidades competentes á

Hiftoria , aqui daremos a ler a copia , que he do theor fe-

guinte. •

987 „T7 M nome do mui alto, e poderoío benhor

5,JLlíDeos. Saibaó quantos efte Eftromento vi-

brem ,
que no anno do Naícimemo de NoíTo SenhorJ E S U

. Chriílo de mil quatrocentos e trinta , aos vinte e cinco dias

'

do mez de Mayo em a Cidade de Lisboa, dentro do Moítei-

„ ro de Santa MARIA do Carmo da dita Cidade ,
na Capel-

,1a mór do dito Mofteiro, eílando hy o muito, e famofo
?

„ D.Nuno Alvares Pereira, Condeftabre do muito nobre Rey-

T, no de Portugal , e todo feu Senhorio , ouvindo Miífa, que

jhum frairejdo dito Mofteiro dizia, por nome chamado Fr.
?

Rodrigo, perante my Fernando Aífonfo , vaífallo do mul-

ato alto Príncipe Senhor D. JoaÔ Rey de Portugal e do

„ Algarve , e Senhor de Cepta , e íeu Tabaliom em a dita Ci-

,, dade, e teítemunhas ao diante eferitas , o dito Senhor Con-

,,'deftabre foy á oíferta da dita Miíía, que el offertava, co-

"
mo logo de effeito orTertou ao Senhor Deos , e á Virgem

"
Senhora Santa M ARI A fua Madre , htimas Relíquias,

",queeldiífe, que tem, e quando no Mundo andara, astrou-

\, xera ao collo , em hum Relicário. As quaes Reliquías eraÓ

l hum dinheiro douro, que o dito Senhor Conde diííe , que

"era hum dos trinta dinheiros porque noíTo SenhorjESU

«Chrifto fora vendido porJudas Efcariotes, aosjudeos, e

3 , outros

,v:
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yy

j?

5) outros oíTos de Santos, que logo hy nomeou, e apartados
„ cada hum por íí

, íegundo fazia mcnçom em huns efcritos,

5
,que erao poítos em cada hum dos ditos, que eu íobredito'

„ Tabahom vi por meus olhos : e hy dizendo logo o dito Se-
„nhor Conde, que el dava, e outorgava, e ofFertava para
„ todo íempre já mais as ditas Relíquias ao Senhor Deos Pa-
„ dre todo poderoíb

, e á Virgem Santa MARIA fua Madre,
3, como dito he para por todo tempo eftarem no dito Moftei-
3 , ro, e nom íejaô dahy tiradas, nem levadas a outra nhuã
„ parte. E logo o Doutor Fr. Affbníb de Alfama, Provincial
„ da dita Ordem de Santa MARIA do Carmo em efte Rey-
„no, em feu nome, e do dito Moíleiro, e Ordem , pedio
ao dito Senhor Condeítabre

, que lhe mandaííe a fy dello
3, dar hum Eftromento de como, e porque guiza as ditas Re-
3 , liquias por o dito Senhor Condeítabre foraõ dadas , e of-

„ fertadas , e outorgadas por el ao dito Moíleiro para fe ha-
„ ver de lançar no feu Cartório para todofempre dello haver
„ memoria. E o dito Senhor Condeítabre diíTe, que era bem
3, feito , e mandou a my fobredito Tabalion

, que lhe deíTe o
3,ditoErl:romento, e mais fe lhe cumprirem fazer: eeftefoy
3, feito no dito Mofteiro dia , mez , e era fuzodito. Tefíe-
3, munhas , que prefentes eftavao , &c.

988 O Relicário de prata, ainda exifte neíle Conven-
to com eftimaçaõ univerfaliííima nefta Cidade , por fer hum
vifivel inftrumento das innumeraveis maravilhas , com que
Deos favorece continuamente aos Fieis, que dos merecimen-
tos do Venerável Nuno de Santa Maria fe amparaõ. Todos lhe
chamaõ Relíquia do Conde Santo. Tem virtude efpecial para
livrar as mulheres dos perigos, queoccorrem nos partos dif-
íicultofos. Naõ ha na Corte Senhora , ou mulher de diítinçaõ,
que antes de chegar a hora efperada , naõ fe previna com efte

íalutifero defeníivo
; porque a experiência tem moftrado, que

em mais de trezentos annos , naõ fe lançou já mais ao pefco-
ço de mulher alguma naquellaoccaííaõ

, que naõ fahiíTe ven-
cedora de taõ arrifcado confliéto. Por eífa cauía anda fempre
a dita Reliquia fervindo em femeíhantes miniiterios

5 pofto
que com cautella taõ neceílaria da noífa parte

, que naõ fahe
da mão do Prelado, fenaõ para a de peíToa conhecida : e eílã
por mais authorifada, quefeja, a naõ leva fem primeiro dei-

L1I 2 xar

Relíquia, cha-
mada do Con-
de Santo,

Cautela nes
cmprcftímoí!;

1
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xar obrigação por efcrito. O que devem fazer em obfervan-

cia dehumareíoluçao antiquiífma, que rubricada com os no-

mes dos primeiros Prelados deita Província, diz ; Relicário fi ,

empreita ás fêmeas que bem parir querem: e por mm haver

desaparecimento fe dexa clareia deão para /abença .. .
Nom

fe negue a birfazer bem ,
peró Job efcritura de fegurança , que,

tanto fe declarou no Capitulo anuro. Faga-fe a/JIm , e no ai.

089 O dinheiro de ouro havendo de fe guardar com

decência, e recato, mandou o mefmo Venerável Bemfeitor

em fua vida fazer humaCruz grande de prata, lavrada com

apoífivel perfeição, com huma accommodaçaõ entre os bra-

ços , e hafte , na qual eftava o dito dinheiro entre cryftaes,

para que de huma , e outra parte fe houvefle de lograr. Efta

Cruz efteve fempre com efpeciaí veneração collocada no San-

tuário deíle Convento até iz do mez de Abril do anno de

1658. Succedendo, pois, cahir neífe dia a Sefta feira penúl-

tima daQuarefma, na qual a nofla Venerável Ordem Tercei-

ra faz aíuadevotiííimaProciíTao, chamada do Triunfo, foy,

a Cruz furtada pelo modo íèguinte. Hum moço ,
que na Igre-

ja fervia ao noífo Coveiro , tentado do Demónio para com-

metter taò horrendo facrilegio, vendo aos PadresSachriftães.

occupados com os minifterios da mefma Prociífaõ na Igreja,,

abrio as portas do Santuário, com inílrumento, que preveni-

ra, e delie roubou a Cruz de prata na forma, que eftava, le-?

vando também o dinheiro de oura inclufo : fem que efta pre-

cioíidade fe achaílè menos , fenao dalli a hum mez , com fen-

timento tão commum em todos os Religiofos , que para ali-

vio da pena naõ ceíTavaó de fazer a poflivel diligencia pelo

aggreíTor do delicio, mais para o inclinarem a que reftituif-

fe o furto ,
que para o trágico fim , com que o feu mefmo fa-

do o começou logo a ameaçar.

990 Veyo-íe , pois , a defcubrir , que a Cruz fora ven-

dida na rua dos Ourives da prata, e que delia fe fundira a

mayor parte, achando-fe apenas inteiro o pé, por onde foy

conhecida, porque nelle de huma, e outra parte fe haviaó

aberto as Armas do noílo Bemfeitor. Confiando também com

certeza qual fora o ladrão , o prenderão logo no cárcere do

Convento , onde fem dificuldade confeffou inteiramente to-

do o íucceífo. DiíTe : Que era verdade, que vendera a Cruz*

na



Tomo I. Parte III. y 45?na rua ãa prata, e o dinheiro a hum Ourives do ouro eaue
pàrelle recebera /etecemos e cincoenla reis, per lhe afíirmarn
dito Ourives , que e/Je era o /eupez.0. E como pelos finaes fov
ficil de fe conhecer o comprador, fahiraõ os Procuradores a
biiícallo, com a efpenmça derefgataremodinheiro, no qual
conhfha todo o preço do furto, e todo o intereJTe da refti-"fnimn.tuiçaõ.

Fim, que ter@
o dinheiro.

991 Conhecido com efFeito o Ourives 5 depoz: Que
na verdade comprara o tal dinheiro peio mefmo preço, que
confefjarao kdraõ : mas que como o naõ conhecera , o havia fun-
dido*, e fizera delle hum anel, que vendera a pelloa defconbe-
aia, o que tudo afirmou com o juramento dos Santos Euan-
gelhos. Comefle defengano , naÓ ficou aos Relieiofi» Jurar
para profeguirem nas diligencias, e fó crefceraÕ os motivos
para fe laítimarem da irremediável perda de tao rara precio.
iidade Porem naò permittio o Ceo, que efte deJiâo fica/Te
lem caftigo

, o qual poderia fer útil para o exemplo. Acon-
teceo, pois, que íem^embargo de haverem os Religiofos da-
do liberdade ao ladrão para que livra/Te a vida, fempreveyo
a cahir nas mãos dajuíliça. Foy logo procelTado: e (fesun-
do afhrma o noilb Padre Frefentado Fr. Toroe Cotrim ™, fm
Carmelo Lufitano) no mez de Agoílo^ZSe <S

»" d
° *

foy o de 1659
?
o condemnáraõ á morte , que a teve afronto-

Ja ,
e bem merecida na Forca da Ribeira defia Cidade : noticia

que neceíTanamente devíamos eferever para fatisfazermos aos'
deíejos de quem íabe 5 que tivemos a poíTe daquelía Reli,
quia, e agora experimenta a fua falta; da qual na6 podemos
ler arguidos depois de conhecida a razão,

!-V'

;

~

CAPI*
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Anno a que
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CAPITULO XVIII.

Das ultimas acções memoráveis do mefmo Servo de Deos Da-

fe noticia do (eu felice tranfito, e das particularida-

des do feu Funeral

9Q2 jr^jt Ontinuando o Venerável Nuno de Santa Ma-

( ria as afperezas da vida , fem nunca afroxar

\^> dos feus primeiros fervores , chegou ao an-

no de 1431 , caõ deftituido de forças, que no corpo apenas

confervava alguns alentos para poder moverfe. Mas ajudan-

do-fe dos efpiritos, que o animavaó , fempre íe moítrou ex-

afto na obfervancia de íua profiíTaÕ. Cada dia fe attenuaya

mais com o rigor de fuás indifpenfaveis penitencias ,
iatii-

fazendo a quem lhe dirigia a confciencia ,
quando lhe mo-

dificava o excelfo das mortificações, com lhe dizer ; Que

tudo era preeijo para vencer as rebeldias de Jua natureza ;

que quanto mais laftimado trazia o corpo , tanto menos o af-

ftkiaô os\ inimigos da alma ; e que pois eftes fe nao defcuida-

vaõ de lhe fazer guerra , queria /egurarje na vitoria , por-

que de outro modo, lhe feria naõ Jó difficultofa, mascontw-

993 Elevado na comtemplaçao dos bens eternos , taõ

efquecido até de fi mefmo vivia entre os mortaes
,
que já lhe

nao era poflivel oceultar a intima união de fua alma com Deos;

porque os feus extafis eraÓ frequentes, asconfolaçoes Ceie-

ftiaes manifeftas, e todas as fuás obras davaõ a conhecer,

que o Senhor interiormente o communicaya. Nefte tempo,

he confiante ,
que nao admittia outras praticas , que as efpi-

rituaes : e levado da inclinação ,
que fempre tivera de zelar

a honra de Deos , fazia goíto de ouvir aquellas Hiftorias da

Sagrada Efcritura, que incluem fueceífos trágicos dos Infiéis,

e Soriofos triunfos da verdadeira Ley, alcançados com o pa-

trocinio do Senhor ,
pelos feus intrépidos Miniftros. Deci-

nha-fe muito na ponderação de iemelhantes portentos: epor

caufa das grandes maravilhas ,
que a Omnipotência Divina

obrou em abono dos merecimentos de noíTo Padre Santo Elias,

elle
'

.
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elle o amava com extremofa devoção , e dizia: Que em LI
co quanto em Jeu obfequio obrava

, por fer bum Santo, que (em
pre /e defempenhou nos minifitrios dafua laborioja occupaçag
e que era Jeltctffmo entre os najeidos

, porque fervia a Deos
com vitorias^ na vida

, * a Jeu Divino Filho noto Redemptor
com imitação na morte. r

994 Crefcia nos moradores da Cidade o arTeclo ao nof-
io benemérito Irmão, e era baítantemente encarecido na ve
neraçao

, que todos em publico lhe davaÔ , do que elle mui
to íe affligia

;
pois como folicitava fó occafioens de humi-

Jharfe, tudo o que lhe embaraçava efte goílo, lhe fervia de
ngorofo tormento. Muitos com viva fé no feu patrocínio fe
encomendavao nas fuás orações : e nao podendo elle efeufar
le de pôr na prefença de Deos as fupplicas

, dos que o con-
itituiao medianeiro

; acabavao efles de conhecer o merecimen-
to de fuás fublimes virtudes, pois por mediação fua, confe-
guiao do meímo Deos extraordinários favores: de tal forte
que já naquelle tempo fe applaudiaó com a experiência mui-
tas das luas maravilhas, que agora publica a Fama.

995 Sabemos, que a Soberana Rainha dos Ceos com-
prazendo-fe nos Santos Exercícios deite amado Filho , algu-
mas vezes lhe faííou, quaíl animando para eíTe fim a devota
Imagem dealabaftro, que reprefenta a fua gloriofa AfTump-
çao, que ainda fe venera no Altar da Ermida, onde o jufti-
hcado Penitente orava. E podo que naÓ havia peííoa eftra-
nha que depuzeíTe efía verdade, porque alli o Servo de Deos
perhiha folitario ; como nao podia oceultar femelhantes be-
nefícios a feusDireclores, efíes os deixarão aíTegurados em
fidedignas memorias

, que abonaõ a invariável tradição
, que

neíte Convento dura, defde aquelía idade. ExpreiWente con-
fia

, que a Virgem Senhora no dia , em que a Igreja celebra
o mefmo ineffavel Myfterio

, que a Imagem reprefenta, lhe
refpondeo com vozes humanas aos feus fufpiros , dando-lhe
num infallivel annuncio da morte

, que lhe efíava imminen-
te, para que prevenido a houveíle de ter preciofa.
- 99^ Entaõ mais , que nunca fe deu a conhecer a gran-
deza de coração deite virtuoíiíTimo Heróe : porque fendo a
morte para quem a efpera , íbbremaneira formidável

j o nof-
lo Venerável Irmão

, fó pela felicidade
, que fe lhe feguia de

entre-

Eípecial devo.
çaó com San.
to Eliast

Veneração do
Povo.

Imagem dcN.
Senhora , que
lhe fallou.

Em dia da Aí.
fumpçaõ lhe

deu noticia da
morte.

Como recebe©
o annuncio.

1

i ,
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Vntregar fua alma aJESU Chrirto, ouvio fem temor a no-

ticia/e com alegria fe começou a preparar F/aella. Logo

lhe fòbreveyo huma moleftia grave ,
que os Medrcos procu-

rarão remediar, ao meímo tempo, que o enfermo lhes per-

cho f5 *» foadio que era mortal. Recolhido com o feu Confeffor, on-

parou para o *? _ ' n
, rr :..J .« rofpnr ns efcrimuloS detOQa a

franíito

.

Ratificação dos

votos, que pro-

iuflm.

luadio ,
que eia uiuiidi. j.vv„~»»-~ —

de lhe pudeffe miudamente referir os efcrupulos de roda a

vida, íe reconciliou com Deos para receber a graça defte Sa-

cramento , e da Sagrada Euchariftia ,
que no tempo neceua-

rio recebeo porViatico entre os terniffimos coUoquios ,
que

lhe influía o amor, e lhe diclava a devoção. Como verdade

encarecida mais nos affeaos \
que nas vozes , dando a perce-

ber todo o coracaó no femblante , repetia banhado em lagri-

mas : Que naBerà digno de receber em (tu petto o feu mej-

mo Creddor: mas que o fazia por cumprir com a pndade

própria deCbriftão, efperando , que efte Senhor como luz,
, *

como fandavel rejplendor do fogo Divino communicado a Jua

alma ,
juntamente lhe confumijje as impurezas , e a allu-

qq7 No meímo aclo ratificou os feus votos ,
fazendo

ProMaÓ folemne, eproteftando: Que ou o decreto da fua

morte íe execuuffe como abjoíuto , ou o houveffe Deos de fuj-

pender por falta de alguma condição naõ cumprida, fempre

elk prometúa ao me/mo Senhor , e a fempre Virgem MARIA,

Obediência , Pobreza, e Ceftidade até o ultimo tnftante da vi-

da • para o que confefjava, que livremente Je dedicara a Deos

na Religião de fua Mãy Santiffima do Carmo ,
na qual com ef-

pecialiffimo gofio fempre exifiha, e queria morrer veflido com

o íeu Santo Habito , tendo Mal Jogeiçao ao Reverendiffimo Pa-

dre Geral da Ordem, e aos Prelados immedtatos , aos quaes

com a humildade defubdito, tomava a benção. E porque pe-

los feus efcandalofos procedimentos reconhecia ,
que naõ era me-

Com oa*rade. recedor de haver recebido o fagrado Ejcapulario que a Em-

eia o haver re- p^^ da Gloria dignificara com o contaão de fuás Sacro-

' "'"
fantas mãos; gratificava (como lhe era poffivel ) ao Padre

Provincial o beneficio de o fazer participante de tanto bem;

pois a mefma punffima Senhora, que foy o Celeflial Oráculo de

táÕ incomparável'perogaúva, chamou a eftà fngular porção do

feu Habito final de falvaçaõ , definfa dos perigos , ejiabeleci-

mento da paz , efinalmente extinção do fogo infernal.
1

998 Po-

Habito.



Tomol. Parte III. 457
998 Poílo que já a fua pobreza era tanta, que lhe naó R^uneí* <i<*

-

ficava para entregar ao Prelado coufa , em que a Religião £S
tcmp°*

mo tiveíTe domínio
; fempre em defempenho de fua obriga-

ção, renunciou perante a Communidade tudo aquilio
, que

ainda no arfe&o lhe poderia pertencer ; porque a fua vonta-
de era jahir do Mundo taõ pobre como nèlíe entrara. Para de- M°«aiha,e^

monfhaçao deite meritório defapego, confiderando-fe pela
va,ciueped,°"

razão de Religiofo deítituído até do ufo licito do próprio Ha-
bito

, que veftia , pedio pelo amor de Deos ao Prior do Con-
vento huma mortalha, ehuma cova para o Jeu corpo. E por-
que julgava, nao do merecimento próprio , que tanto em íi o
defconhecia

j
mas da affeiçaó dos mefmos Religiofos, que lhe

poderiao erigir Maufolco fumptuofo, epor eíla caufa aiheya
da lua confolaçaô

; fupplicou com poderofa efficacia
, que a fua.

iepultura foíle raza, e fem diílinçaó ; Porque ( dizia elle)
affim como todos os homens nao tinhaô mais do que hum modo de Csmo iu

'
:*> i

apparecer na terra, affim queria rnlia efconderfe , fim diffe-

° íepuItaffcms
-

rença do commum dos mais homens. Elias fupplicas forao re-
petidas com humatao attendivel aíTeveraçao do enfermo, que
o Prelado cheyo de alfombro , e compunção

, prometteo con-
cederlhe tudo a leu tempo

; querendo no modo de o fepuítar,
mais

.
fatisfazerlhe a vontade, do que defempenhar a obriga-

ção devida ao caraóter da peííoa
, geralmente authorifada com

a opinião das virtudes.

999 Laftimados com a certeza do perigo , em que o
noíTo Fundador fe achava, ElRey, e os Infantes , vierao logo SwrS^SC?
a efle Convento , a darem do leu intimo pezar huma publi- ^n çadoCõ-

ca demonftraçafj. Naó repugnou o agradecido Monarca hon-
rar neíla occafiaó com femelhante obfequio a hum vaflallo,
que tendo fempre em feu ferviço ambas as mãos occupadas,>
com huma lhe coroou a cabeça, e com outra lhe defendeo
os Domínios. E porque á fidelidade , e esforço de tal He-
róe tanto deveo a Pátria; o mefmo Soberano, em nome de
todooReyno, lhe gratificou publicamente as finezas, que
por elle obrara, e benefícios que repetira. Com eíla memo-
ria tanto fe aggravou no coração Real a dor da faudade ,
que nao cabendo na fua tolerância o diííimular os exceífos im-
próprios daMageílade, deu ao proílrado amigo os braços,
e neíles, com reciprocas lagrimas, a ultima defpedida , en~

Mmm carre-

\

• 'i

'!'.;>
•'

1
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carregando a frequência das vifitas ao Infante D. Duarte ; o

qual as multiplicou em tal forma
,
que parecia querer pelo nu-

mero delias, contar as diligencias, com que lhe fohcitava a

faude.

icoo Os profelTores da Medicina fe empenhavaõ na

extinção do mal, fentindo, que dominalTe em hum Sogeito

taó venturofo , que fendo dos Príncipes o mayor valido, em

tantos annos , e entre génios taó diferentes , fempre foy de

todos amado. Aggravou-íe com efFeito a enfermidade , até

que fe capitulou invencível : e fem embargo ,
que elle mef-

mo muito antes havia proferido ,
que certamente era che-

gado ao termo de fua peregrinação; fó depois deites últi-

mos fymptómas fe veyo a conhecer ,
que falia va com eviden-

cia. Mas ainda, que era taó grave a queixa, nunca íe atre-

veo a orTenderlhe o entendimento , com o qual tudo previa,

quanto para vencer os trabalhos daquelle apertado paílo, lhe

era precifo. Pedio com edificativa piedade a Extrema-Unçaõ,

por julgar, que era tempo competente de receber aquelleuU

timo Sacramento , o qual promptamente lhe adminiítrou o

Prelado com aíliftencia de toda a Communidade , fobremanei-

ra magoada de ver , que fe abbreviava o prazo da vida do

feu amabilifíimo Padroeiro , em cuja companhiaJempre lu-

crarão honra , e agora, que lhe faltava , perdiaó a confola-

çaõ.

iooi Alguns Efcritores, e também as nollas Memo-

rias affirmaõ , que a Soberana Mãy de Deos aflíítira a eíle Fi-

lho doíeu amor, defdeahora, em que começou a fentir as.

agonias da morte : do que fe virão claros indícios , que abo--

naò a confiante tradição, que ha deíla verdade. Na mefma

occaííaõ as peíToas illuftres naõ fe apartavaõ do Convento,

onde a cada inílante procuravaÕ faber os termos , que fazia a

enfermidade. Os humildes naô fe efqueciaó de inquirir o eíla-

do da queixa , fentindo-as em tal extremo , que parecia haver-

lhes também oífendido os corações, como contagio tranfeen-

dente , nos que lhe tinhaó amor. O que mais admirou (por fer

coufa até aquelle tempo nunca experimentada) foy a demon-

flraçaõ, que fi?eraõ os pobres feus favorecidos, a quem el-

le com efmolas quotidianas alimentava. Sem fe apartarem da

Igreja, nella eftiveraõ em continuada oraçaõ , encomendan-
do
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do a Deos, e a noflaMãy Santimma do Carmo taS excellen-
teBemfritor: e efte deíempenfao de fua gratidão lhesfervL
de muita utiJidadc

: porque os Priores deite Convento, iem!brados daquellaacçaõ, em obfequio do meíino Ven rIvS

da caridade
°ÍT D

° m°d° de eXercitar a v'"^

L;a ÍT^ V
f
nd° ° SerV0 de Deos

»
aue Já dos olhos lhehm faltando a luz c que íe lhe apreflava a refpiraçaõ, co! «**••*

nheceo que era chegado o termo do ultimo combate. Aos 2.1ÍJ&;

SíS&5i&^, ]he affiftiaô ' depois de fe defp^ae todos cem affeauofa ternura , rogou que o ajuda/Tem nasfuás orações, femp,e neceífarias, afora para merecer mortefehz, e depois para o beneficio dos fuffragios daalma cuefempre «conheceo culpada , por mais que com piédo&l!grimas de verdadeira contrição a pertendia purificar. Abraç -do com humadevot.ffima Imagem de Chriflo crucificado, oueem «da a doença lhe foy infeparavel companheiro mX!picou as expreflóes
, e com fiel efperança no mefmo Senhorlhe pedia huma, e muitas vezes mifericordia : de forte, queiem largar das mãos a Imagem , nem do coração o Prôtoty-po, amda quando as anciãs lhe interrompiaõ as vozes

, pro-
nunaavaodulaílimoNomedeJESU. Entrando em fim, naultima agon ,a, rogou que para confolaçao do feu efpirito
lhe leíTem a Paixaõ de Chriflo eferita pele> Euangelifta SJoaõ:e razendo-o aflim

, com voz perceptível , hum dos Relieio.
los, no tempo, que os outros recitavaS as Preces da Iareia
ordenadas para aquella hora ; logo que chegou á clauíuladô
Euangelho, onde o mefmo Chrifto, failanfo com fua Mãy
f™r%/

,ar
!
Pe

'n
d0A

,

mad°,DÍfcÍPul0 '
lhediz -- E"-«V>i «**•

o vo//o filho , deu elle o ultimo bocejo , e entregou fua dito-
d° "'"

a alma ao mefmo Senhor , que a creára. Efle foy hum dos
indícios

,
que nos ficáraó defuafalvaçaÕ, alem de outros ad-

ETí Weteu.fa bemdito cadáver, fobremaneira bem

££f -'
efleX

j
Vel

- Porémosmayoresabonosdefuafan-

e Inl, r

ra0
ur

P !"0d 'S '0S
' *ue imediatamente acontecerão,

e logo le publicarão. *

1003 Succedeo efte placidilfimo tranfito no primeiro „do mez de Novembro do anno já declarado de 1431 f dia em «£$$

1 ouvi ar
repetir a?

palavras do Eu-
angelho : bem
filius tuus.

Mmm
<]ue

1 4 3 *
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po que

Religiofo quã

do faleceo.

C/irónica dos Carmelitas

7ue a igreja celebra a Feita de todos os Santos: e ainda que

o LicenciadoJorgeCardofo, e outros Efcntores que o ie-

euiraÔ, fuppoem, que o Servo de Deos morrera a 16 de Mayo;

he porque naÕ examinarão os noííos monumentos ,
nem vi-

raÓ o livro àos Óbitos dos noííos Religiofos , onde expreiia-

mente fe lê, que o Venerável Nuno de Santa Mana acabara

idade, ewn. a vida temporal no dia, e anno ,
que dizemos. Contava de

1
?

idade quando faleceo, fetenta e hum annos ,
quatro mezes

e fetedias, e deReligioío oito annos, dous mezes, e quin-

ze dias Os mefmos Efcntores, e alguns da primeira eíhma-

çaÓ, lhe daó mais tempo de Religiofo ; mas he , porque con-

fundem o feu recolhimento na claufura com a entrada na Re-

ligião • fendo que entre hum , e outro ingreíTo mediou hum

anno com pouca difTerença: e poílo que em outro tempo po-

deriao eftas noticias padecer algumas incertezas ,
hoje fe achao

indubitáveis, depois que com a devida apphcaçao examina-

mos todas as Memorias do noílo Archivo , nas quaes fem dil-

crepancia achamos a verdade ,
que referimos.

j

1004 Alfim que os finos , com fúnebres eccos , derao

o primeiro final da occafiaÔ , já eíperada 5 para a magoa, foy

taÓ univerlal o fentimento , que houve da morte deite bene-

mérito VaraÓ, que parecia terem também parte no golpe da

Parca os mefmos, que eftavaÒ vivos. Muitos dos que ie la-

ftimavaÕ , concorriaÒ a ver como fora poífivel proftrarfe agora

hum esforço, que fempre fe refpeitou invencível. Choravao

os Religiofos a orfandade , em que ficavao na auiencia de

hum Irmão, que para elles fora pay, nao fó no amor
, que

lhes tivera, mas na grandiofaCaía, que em obfequio de nof-

faMãy, e Senhora do Carmo deixara: efemouvir-fe mais

do que 'pranto de Grandes , e pequenos , ninguém havia ,

que nao tivefle motivos ,
que allegar para a dor; porque no

Senhor Condeftavel faltava a huns o confelho , a outros o

exemplo, a muitos o amparo, e a todos aconfolaçaô; par-

ticularidade até aquelle tempo nunca experimentada , nem

ainda na morte dos Soberanos : de tal forte , que fendo efta

demonítraçaó tao exceííiva , ninguém a eftranhava ,
porque

para ella com menos , ou mais caufa concornao todos.

1005 EIRey , e os Infantes vieraó logo a efte Con-

vento, e chesáraõ a tempo, que ainda o corpo fe compu-
nha

Abalo, que deu

a noticia da

íua morte.

Expreflóes de
íenti mento uni-

vcríal.

ElRey,eosIn
fantes vieraõ

30 Convento.
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nha dentro das apertadas paredes da mefma pobre cella , em
que falecera

;
e alli com lagrimas as mais illuftres , defempe-

nharaõ o affedo
, que lhes merecia taõ benemérito vaflallo-

Depois de amortalhado o venerando cadáver no Habito do íeii
ufo, foy levado para o lugar do depofito, com acompanha-
mento dos Príncipes. Feita a primeira recomendação, logo o
Monarca difpoz a pompa do Funeral com deípezas de fua Real
Fazenda, mandando, que fe fizeíle com magnificência. Com
efFeito fe executou a função em tal forma, que nunca fe vi-
ra na Corte outra femelhance. O mefmo Rey authorifou com
a fua prefença o aóto , aífiftindo peíToalmente até o fim das
Exéquias

j e aílim elle 5 como os Infantes , e a Corte, appa-
recerao com luto publico. Queixava-fe o Infante primogéni-
to D. Duarte, que perdera ofeumayor amigo, e julgava, que
naõ acharia outro com tantas, e taõ boas condições para lhe
fupprir o merecimento. Dizia EIRey, que o Condeftavel fo-
ra kmpre/mm dos /eus olhos ; e que como efte \he faltava,
também lhe faltaria a luz mais clara 3 que teve para conhecer
os acertos.

i cc6 Augmentáraõ a parte mais nobre do concurfoas
Dignidades Ecclefiaíticas , e naõ fó vieraõ os Prelados Regula-
res

,
mas cambem muitas das Famílias Religiofas da Corte em

a&o de Comunidade, humas em gratificação de benefícios , que
do Servo de Deos receberão ; outros em obfequio de hum
Príncipe verdadeiramente Religiofo , em cujas attenções o
próprio Monarca tanto íe interellava: e com toda efta mul-
tidão illuítriíllma fe fizeraõ nefta Igreja do Carmo todas as
funçoens pertencentes a taõ honrofo funeral. Em quanto o
cadáver eíleve expofto , naõ ceíTavaõ os circumflantes de to-
car nelle medalhas , e de executar outras acçoens fó dirigi-
das aos que fe aufentaõ do Mundo deixando fegura opinião
de Santidade : e a naõ haver tanta cautela no modo de evi-
tar os tumultos, tudo na Igreja feria confufaõ naícida das ac-
clamações do Povo, que em altas vozes geralmente o inti-
tulavaÕ Santo.

1007 Concluídas as Exéquias , renovou-íe a dor
quando o corpo foy conduzido para a fepultura nos hombros
dos Sogeitos mais dignos

, que alli fe achavaõ , que fó ás pef-
foas Reaes eraõ inferiores. A fepultura foy rafa (fegundoo

que

Dlípofiçaõ do
funeral , c af-

fíítencía das
Ptffoas Reaes.

Cõceíto do In-
fante D.Duar-
te.

A falta, quo
EiRey temia.

Aíllftencia doi

Ecckíiaíticos.

Acclamaçaõ <fo

Povo.

:



primeira fcpul-

tura onde le

depofitou , o

cadáver.

Epitáfio da

campa.

462 Chronica dos Carmelitas

que ao mefmo Servo deDeos promettera o Prelado) e fe abrio

no meyo da Capella mor, mais chegada ás Cadeiras , que fi-

cao da parte da Epiftola. Mas ainda ,
que ficou efeondido de-

baixo da dura campa , efta naõ bailou a impedir a virtude ,

que por mercê deDeos fahia do mefmo jazigo a obrar as por-

tentofas maravilhas ,
que efereveremos , depois que referir-

mos as memorias dos cultos, que até o preíente mereceo na

terra: para o que he preciío , que ao Venerável Nuno de San-

ta Maria deixemos nefte primeiro fepuichro, fobreo qualfe

gravou o Epitáfio feguinte.

ILle Come-ftabilis Braganti nominis Autbor

Nutms adefl, Dux maximusybtc Monacbufque Beatus,

Qui Regnum afeivit vivens fortiíus in avum

Ccelum cum Supris : nam pofl numerofa^ tvopbaa

Confumpfit pompas , bumilifque ex Príncipe faãus

Hoc Templum pojuit , coluit , cenjumque dicavit.

•

Denominação
de Conde Santt.

CAPITULO XIX.
Da opinião de Santidade ,

que o Venerável Nuno de Santa Ma-

ria adquirio no Mundo ; do culto ,
que teve nefte Rtyno ,

e das repetidas feflas ,
que os moradores de Lisboa^

e /eu Termo , lhe faz,iao nefle Convento.

1008 11 ^ Epois que ao noíTo famofo Heróe faltou

ri B a vida , íe lhe augmentou a gloria do no-

JL^ rne
;
porque até o tempo prefente fempre

gofou nefte Reyno a invariável denominação de Conde Santo,

Por efte modo he intitulado , naò fó da gente vulgar , mas

também das peífoas illuftres, que pelo feu caracter naô fal-

ho fem advertência : e todas , por authoriíadas que fejaõ ,

reconhecem, que com efte appellido lhe devemos honrar a

memoria. Fundão- fe em ver , que o Servo de Deos fora i Ten-

to de todo o género de vicios ; que praticara as mais fubli-

mes virtudes em gráo heróico ; e que adiantando-fe no apro-

veitamento do bem, fizera aífento no eflado da mayorper-,

feição;
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feição: de forte que efle conceito univerfal expreffado eravoz publica

, bailaria a canonizallo , fe a reforma dos tempos nao requerera teramunhos mais authenticos
, erefoluoá

da íuprema Cabeça da Igreja. Mas fempre íua opinião fica
inferiormente acreditada pelo eminente colono, que no ti
tule.de-Santo a devoção lhe erige; porque efta prerogadvahe verdadeira: e ainda que não eftá definida, affenta na fir!me, efegura bafe do merecimento.

1009 Era de admirar a fé , com que todos fe valiaÕdo patrocínio do Bemaventurado Condeftavel. O bom fuc-ceflo de huns fovia de exemplo a outros, para alcançarem

,ZaI r' «™ qUe bumTs beneficios
, por merecimen-

tos defteíeu Servo
, que aos feus devotos adrainiftrava prorap-

a felicidade Concorria o Povo ao lugar, aonde forafepulta-
00 , e lhe offereaa com meritória piedade continues votos-os quaes erao logo correfpondidos com favores Celeftiaes •

moftrando a Divina Omnipotência na continuação dos mila-gres, o muito
, que «tendia aos obfeqnios feitos ao bufeadoMed ane.ro, No me/mo lugar (diz o ReverendoJorge Cardo-dofo) bav.a bum buraco , pelo qual' Uramo Urra os devotos-que era a pedra bazar daquella dourada idade; poroue co^mo medicina nmveríal

, com eíla reraediavaÕ todo o génerode enfermidades. O Padre Meftre Fr. Simad Coelho ,Re
°

giofo anuquiffimo
, e de muita authoridade neíla Provínciano Compendio das Chronicas doCarrao, que imprimio no'anno de 1572, fallando nefte particular, diz: Fby tanta aterra

, quefi ,lrou dajepultura delie Santo Baraõ, pelas obras
mt/agrojas

, que o Senhor havia por bem de obrar por aauellemeyo, que ja em noffos tempos fe lhe nao chegava li nao combuma cana de cinco , o féis palmos.
loro Por efta caufa, crefceo a veneração de forte

que chegou a fer culto publico. O Sereniffimo ReyD Duar'
te

,
em defempenho de fua gratidão, por hum portentõfo be-neficio, quedo meímo Conde Santo recebera, offereceoao

d™f3 CO
n
PO ° PT°f° donativo de hllma «empada

diante ^ T\^T^TV * P°r dÍlâtados annos ^eodiante da ft,a fepdtura. Acha-fe memoria delia no livro dasdefpezas da Cafa Real , onde entre outras addicções
, fe lia

íeguinte; Comprey buma alampada de prata, que V.A.ojfe-

receo

Fundamenta
do Povo.

Concurfo
, que

vinha á íepul-
tura , c terra ,

que delia le ti-

rava.

Jgio.Lufa.Tom.

J.f<*g. 217. L,

Compend. das
Cbronic. lib. 1.

Caf.n.pag.^o,

Culto , que fe

deu aoB. Con-
deftavel.

Alainpada,(juc
lhe mandou 3C.

cender E!ftcy
D. Duarte,

!

''"'l* ti ''.

:

í
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em honra fua.
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?el7ao corpo do Santo Ccâeflavel. E ainda que efte aten-

to he feito pelo Theloureiro da mefma Caía Real ,
acha-le

rubricado porElRey no dito livro, que ficou em poder de

Amador do Prado de Mefquita : e no tempo, que Rodngo

Mendes Sylva eícreveo a vida do mefmo Invido Heroe D.

Nur,o Alvares Pereira, ainda o allegado livro fe confervava

com elpecialiffimo recato na Livram de D. Manoel Corte-W • » Real, fegundo Marquez de Caftello Rodngo. Com efta alam-
*"" ,M4

'

pada aconteceo hum cafo admirável , que depois fe achara ef-

crito entre os milagres.
'

ioi l Por efpaço de muitos annos teve o Conde ban-

iu..*,,.» to nefta Igreja Altar, cujos principaes adornos eraÓ os def-

-;
t5Sé poios das enfermidades, e as reprefentâçoes dos benéficos,

'

em que a fua maravilhoía virtude refplandecia. No melmo

Altar em honra fua ie lhe dizia Milfa: mas nao confta, fedo

'commumdeConfeffor, fe de todos os Santos. Para efle ef-

feito havia huma tacita permiíTaÕ dos Prelados Diocefanos,

baftante a fatistazer aos defejos dos Fieis , que alegres con-

corriaÕ a defempenhar a obrigação dos feus votos
,
muitos

dos quaes confilíiaõ ( como no Capitulo>XXI veremosJ em

promeíTas de Miflas, que lhe mandavao celebrar, nao por

modo de fuffragio , mas para glona .cadernal de fua alma ;

porque debaixo de toda a Fé humana cnao ,
que eftava ja col-

locada na prefença Divina. .- /<
' ; _

1012 Logo fe lhe começarão a lavrar Imagens , nao

fóde buril eftampadas empapei ; mas também de vulto, que

collocadas nos Altares de algumas Igrejas defte Reyno ti-

veraÔ veneração publica. A mais plaufivel pelo fequitodos

feus devotos, e pela continuação das maravilhas ,foy huma

que houve na Igreja de NolTa Senhora do Olival , da Villa da

Certãa Era de eftatura natural, e feita de cera, comopn-

„ioparl mor! que fofria a matéria. Os febricitantes de todos aquel-

'"•
les contornos a vifitavaõ : e depois de fazerem oração a Deos,

e fe encomendarem no patrocínio do Conde Santo , tiravao

da cera huma pequena relíquia , com a qual trazida ao pel-

coco immediatamente cobravaÕ perfeita faude. Efte remed.o

era" nao menos efficaz para outras moleftias , que logo le ex-

tinguira , fem mais diligencia ,
que fer applicado á parte quflh

xofa; eftimando-fe pot effa caula, em tal forma a cera da-

Imagens tuas

collocadas em
Igrejas.

Remei
2S febi
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quella Imagem, que fe confiderava feliz, quem delia alcan-
çava a mais limitada porção.

1013 Entendendo hum Prior da mefma Igreja, que oPovo brevemente levaria em pedaços a Imagem, tratou de
meter em fi a utilidade da cera delia : de forte

, que ambicio-
io a mandou desfazer, e fe aproveitou do que pezava. Po-rem nao ficou efta impiedade fem caftigo : porque he fama
conftante naquehes diftriaos

, que o Senho/para mo ft rar omuito que fe offendera de tal de/acato , affligio ao Prior e
a todos os íeus parentes com trabalhos (aÕ peiados

, que côm
elles acabarão a vida De haver naquella Igreja efta Imagemcom as paraculandades referidas, temos certeza , por hum
nftrumento de teíhmunhas, tiradas judicialmente na mefma

terra o qual fe fez a requerimento do noflo llluflriííimo D.tr.Joleph deLancaftro, fetimo Neto do mefmo Santo Con-
deftavel

,
antes de nomeado Bifpo de Miranda, e Leiria, In-

quifidor Geral
,
CapellaÕ mor

, e do Confelho de Efiado doSeremffimo Rey D. Pedro II ; no tempo que era Provincial

£Sivo°dX CoLto
lDftrUment0

«ffi
fe *°* ™

1014 Nefta Igreja do Carmo de Lisboa , fe faziaÓ aoConde Santo muitas feitas. A principal era no primeiro domez de Novembro, por fer o dia do feu felice tranfíto. OLicenciadoJorge Cardofo efcreveo, quearazaÕ de íe lhe ce-
lebrar a mayor feita naquelle dia , foy por fer dedicado a To.
dos cantos, viftonao efiar elle ainda pela Igreja canoniza-
do. 1 orem ja dilfemos

, e agora repetimos
, que em fidedig-

nas memonas achamos averiguado, haver com efFeito faleci-do no dito dia primeiro de Novembro. Bem poderia fer pro-
videncia do Altiffimo o occorrer comaquella folemne feftivi-
dade a lua dnoía morte ; ou para que entre os mais Santos
Ie houyelfe de applaudir efte

, que he eftimado por tal na
opinião do Mundo ; ou para que em quanto fe dilataíTe a fua
beatificação, nao fe lhe houvelTe de negar femelhante culto.

À°à V-j ,

OXTAS feftas
' 9ue lhe repetiaõ os morado-

res delta C.dade , e feu Termo , tem os Efcritores fallado comnotave eqmvocaçao
, e penna fuccinta. Sem duvida he , quelhes faltarão as ckrezas para poderem diftinguir , o que tan-

to confundirão. Dizem os que feguiraó ao Licenciado Jorge
Nnn Cardo-

Effeítô da am».
biçaõ de horn
Parocho,

Inftramento de
Teltimunhas.

feita priíicipal

do Conde San-

;,.

-

j

O que das ou*
trás Feitas fe

eferereo.
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Ctudofó, (hum dos quaes he o Padre Meftre Fr. Manoel de

Sanas Memorias Hiftoricas defta Província) que os ditos mo-

radores de Lisboa, c Teu Termo, vinhaõ na fegunda Oitava do

Efpirito Santo á fepultura do Santo Condeftavel ,
onde com

demonítrações de alegria o applaudiaó, bailando, e também

cantando algumas letras conforme o eftylo daquelle tempo ,

das quaes fó dao a ler huma copla : e affirma o mefmo Jor-

ge Cardofo, quenaÔ poderá confeguir noticia das outras.

Porém agora ferviremos ao publico com muitas , que ie dei-

cobnraÔ, aííim nos efcritos originaes do Padre Fr. Jeronymo

da Encarnação , antiquimmo Filho defte Convento, de quem

já fizemos mençaÓ | como nos originaes de outras Memorias,

que examinámos : as quaes dizem quanto bafta para enten-

dermos a formalidade daquellas feftas, que na realidade con-

fia fazerem-fe da maneira íeguinte.

IO! 6 A> imitação dos Cirios , com que de prelente os

Povos coftumaÒ ir de romaria fatisfazer feus votos á algumas

Imagens milagrofas , vinhaÓ também a eíta Igreja differen-

tes ajuntamentos de devotos , repartindo entre fi os dias mais

• accommodados do anno ,
para nelles executarem os efFeitos de

fua muita obrigação ,
que confefiavaÓ dever ao Santo Conde-

ftavel. Agente da Cidade o feftejava na forma, que refere o

allegado Fr. leronymo da Encarnação, o qual diz afíim.JW

do o Venerável Corpo do Conde )az,ia foterraâo no chão .
.
.as

mulheres âos Cidado es da Cidade de Lisboa, com alguns deU

les fe ajuntavaõ na Capella mayor do Modeiro^ do Carmo (que

o Conde fez,) hum dia depois da Pafchoa florida, que era a

Primeira Oitava, com feus pandeiros, e adufes , e outras tan-

gendo as palmas r e com muito prazer , e folgança cantavao,

e dançavaõ ã roda donde foterrado eflava , começando huma

das mulheres , que melhor voz, tinha , * as outras refpondiao o

que cila cantava : e dizÀaò defta guiz*a.

Guia fó, e depois todos

Guia fó.

O' me lo digades , none

Que Santo he o Conde.

O gram Condeflabre

Nmialves Pereira

Defendeo Portugale

Com fua bandeira^
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Refpondiao todos.

Guia fó.

E com/eu pendone.

No me lo digades
>. none, &c<

Todos.

Guia fó*

Todos»

,Guia fó.

Todas.

Na Aljubarrota

Levou a vanguarda-,

Com braçal^ e cota

Os Caflelhãos mata ,

E toma o pendone.

No me lo digades 5 twm , &c.
Com fua cbegança

Filbou Badalhouce ,

Sem u/ar davença

Entrou fua torre ,

E poz, /eu pendone.

No me lo digades , none , &c,
'Dentro no Valverde

Venceo os Caflelhãos,

Matou bons 3 e mãos
Só co ha fua bofle,

E /eu e/quadrone.

No me lo digades , vone, &c.

1017 Efte eftrebilho repetiaõ infinitas vezes bailando
com notável contentamento ao redor da feptiltura , íbbrc a
qual punhaô muitas capellas de flores , e as orfertas, que lhe
deixavaó em final de gratidão pelas vitorias

, que confegui-
ra, e pela liberdade deite Reyno, da qual fora inftrumento.
As mefmas noticias deixou efcritas o noflb memorável Padre
Fr. Manoel de Góes , que três vezes foy Prior deite Conven-
to , e hum triennio Provincial deita Provincia ; taõ antigo

,

que teve por Meflre do Noviciado, e tratou Religiofos
, que

ocularmente conhecerão os primeiros Fundadores
, que com

o Conde Santo afliítiraÕ: e naÕ íó delles ouvia os fucceíTos,

que aíTegurou em algumas Memorias, mas ainda em fua vi-

da prefenciou o fyncero agradecimento
, que deita maneira

a piedade Portugueza dava ao feu gloriofo Bemfeitor.
1018 Na feguuda Oitava do Efpirito Santo , vinhaó

de romaria a eíta Igreja a feítejar o mefmo Santo Condefta-
vel os moradores doReítello, aos quaes fe uniaõ os do Ter-
mo de Lisboa , que aífiítiaó da parte da barra. Refíello chama-

Nnn z mavao

,

"

.

;

'fí.

Noticias , que
tambcm deixou
o P. Fr.Manoel
de Góes. H

Romoria feita

na íegundaOi-
tara do Eípiri»

to Sanco.
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mavaó naquelle tempo ao lugar de Belém
,
que defta Cida-

de fica para oOccidente, em diftancia de huma pequena le-

20a. Dizem, que o nome do íitio fora hJ1rel/a-> e quecor-

rompendo-fe pelo vulgo , veyo a fer pronunciado Reflello.

Quaueoiu. Havia alli huma Ermida dedicada á Virgem NoíTa Senhora

pr doReftei- com Q [ltu \ fo mefmo íitio ; a qual Ermida o Infante D.Hen-

rique , filho d'ElRey D.JoaÓ I , e Meítre da Ordem de Chri-

fto, ampliou, eennobreceo; entregando-a á mefma Ordem;

para que MARIA Santiííima , como Patrona, que elle ele*

geo para o bom fucceílo das navegações , foííe neíla devo-

ta Caía de oração fervida dos Cavalieiros. Depois da mor-

te do Infante, 'concorrendo o anno de 1497 deu o felicifíi-

mo Rey D. Manoel principio á fundação do Real Mofteiro de

Belém no lugar da Ermida ; mandando ,
que em huma das

Capellas collaceraes do novo Templo fe collocalfe a Santa Ima-

gem da May de Deos com o próprio titulo de Senhora do Re-

flello-, a qual ainda alli fe venera como Sagrado Padrão , on-

de a piedade do Príncipe deixou eftabelecida a permanência

daquelia antiga memoria.

1019 Neíle fitio, pois, os devotos Romeiros fe em-

barcavaõ em batéis
,
primorofamente embandeirados , e vi-

nhaõ em boa conferva pelo rio acima, dando huma vifta cu-

riofa , até furgirem todos juntos á Igreja de Santos. Saltando

em terra com demonflrações da mayor alegria , logo fe pi>

nhaô em ordem: e levando diante muitas trombetas, que

ferviaò de convocar mais gente , todo aquelle concurfo fe

encaminhava para eira Igreja do Carmo. Chegados á Capei-

la mor, onde eftava a fepultura do Servo de Deos, (diz hu-

ma antiga memoria) acendiaõ o /eu velaõ , que era de pez*o

darroba , e fagiao
' fua oraçom heem ejpecada: e mevguado o

ajam da andança , empeçavao Jtias folias no /0^0 do foterra-

mento. Alli, conforme o nfo permittido, e praticado naquel-

le tempo, faziáó muitas danças, e nellas ao mefmo tempo

cantavaõ, e repetiaõ algumas Coplas , mais eílimaveis pelas

exprelToens do arTeclo, que pelos conceitos. Aqui daremos

a ler algumas, das quaes achámos noticia, na forma íeguin-

te.

Em que lórrr.a

vinha oCirio.
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Dizia huma voz.

Todos.

Huma voz.

Todos.

Huma voz.

Todos.

Huma voz.

Todos.

SAnto Condeftabre

Boné português .,

Conde darrayolos ,

De Barcellos s dorêm.

Santo Cóndeflabre

Boné português.

Na campanha fomdes
A/em duma bez, ,

E mais otra bez,,

E mais otra bez.

Santo Cóndeflabre

Boné português. •

Por faifon da Pátria

Todo efto lo fez, ,

Mata os Caftelhaos

Salva a nojfa grei 9

Emais otra bez*

E mais otra hèz>.

No me lo digades

Quabondo lo Jey

Librou as obeihinbas

Do Leo de Cafiei.

E mais otra bez» > --

E ?nais otra bez,.
,

Coplas, que fe

cancavaõ.

1020 Outras Seguidilhas cantavaõ, nas quaes fe incluem

famofos portentos, que Deos obrava pelos merecimentos do
feu Bemaventurado Servo : os quaes fe achaô efcritos entre

os outros do eftimado livro original de Gomesannes de Azu- líwo mmrot-

rara, compofto no tempo d'ElReyD. Duarte, e íe guarda a"n« VaÍÍ
no Archivo defte Convento. Mas como no Capitulo leguinte

raia

\

havemos de fazer memoria deífas maravilhas , agora fótranf-

ereveremos as Trovas com toda a formalidade, que achamos ...

nos firmiílimos monumentos do mefmo Archivo ; fem defe-

ftimarmos íemelhantes vulgaridades
,
porque com cilas fe pro-

va fer taõ confiante a noticia dos referidos prodígios
, que

eff.es ferviaõ de particular aíTumpto ao applaulò commum de
fua acreditada fantidade. Dizem

, pois 3 as Seguidilhas »*•

Da

.<

'

•
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Seguidiíhas ,

que fe lhe can*
Huma voz,

eavao.

Todos.

'm^nãepe HlMiaVOZ.

fe faz mensaS 1

cê numero io6z°

Todos.

Numero 1059. Huma vozs

Numero ia6i«

Todos.

ter.1194. Huma voz.

Numero 1144*

Todos.

Huma voz.

Gdfc; fe entende

Grife , 0« £/?<*•

manha de IngU-

trra , rff j«í erg,

9 feu Habito.

Feftas do Re-

guengo de Sa«

cavem.

Numero «78.

Todos.

DO Reftello a Sacavém

Nem ningola nem ninguém

Tem Jemelho ao Condefiabre

Que le prouge, e que le praze

Ho fagernos tanto bem,

E bem , e bem.

rapaz, das coberturas.

Que morre, e cabe para traz*s
1

Já nom vai â fepultura ,

Que otra bez* vive o rapaz» :

E bo Conde le fiz/) o bem.

. E bem, e bem.

A 1
filba dejoanne Eflés,

Que finou por non mamar,

Ao do Moinbo do cubo

Que finou por fe afogar ,

Viventa o Conde também.

E bem, e bem.

mal daquella alfayata ,

A gram dor de Lopo Affbns ,

Non les chega aos corações ,

Que o Condi Santo los guarda i

Ytodo por fager bem.

E bem, e bem.

E bem Condeflabre Santo ,

Cobrinos co voffo manto,

CÕ voffo manto de gales ,

Defendimento dos males,

E fãganos munto bem.

E bem , e bem.

1021 Os moradores de Sacavém, e de todos aquelles

Lugares circumvifínhos , dos quaes o Santo Conde foy Se-

nhor, vinhaõ a feftejallo no dia 24 de Junho , próprio do
nafeimento do Grande Bautifta ; no qual dia (como já difle-

mos) também o Santo Conde nafeéra : e poílo
, que naÕ con-

fia a formalidade defta acçaÔ , como as Memorias delia nos

declarao, que fe executava a imitação das outras, crivei he,que

n have-
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haveria femelhante applaufo de muíicas previnidas para o in-
tento. Só na ofierta íe diftinguiaó

; porque a traziaò de azeite
para a alampada da fua fepultura. Também os moradores de
Almada

, e íeu contorno vinhaô fazer aofeu vitorioío Reftau- Feita dos mo
rador ( que tanto arTeók» lhes merecia) plauíivel feíla no dia mada

CSdeA1

15 de Agofto dedicado á gloriofa Aílumpçaõ da fempre Vir-
gem MARIA

; trazendo á fepultura do Servo de Deos mui-
ta cera lavrada

, que em defempenho da fua gratidão , Iheof-
fereciaó

, fem fakarem ao obfequio de muitos louvores can-
tados

, fegundo o eílylo da Pátria , e ufo do tempo.
1022 . Deftas folemnes Romarias fe confervaô as me-

morias
, naó fó por tradição , mas por fidedignos efcritos

;
lendo mais que todos eítimavel , humaíTento, quefe acha de
letra antiquiííima

, e femelhante a outras do noíTo Cartório , e
depois de hum titulo, que diz: Jefus, Maria, Jofeph , continua:
Vêem ao feftejdmeM do Santo Condeftabre,
Hum dia pojl da Pafcba florida as mulheres da Cidade com

folganças, e ofertas.

Doos dias pofl do Pentecofle o Reftetto , e todolos delia banda
com velaõ darroba.

Dia de Santo Jobanne de Junio, Sacavém, Camarate, Unhos,
Cateja/, Póvoa, e mais pertenças, com az,eite.

Dia de Santa MARIA dagojlo Almada com todolos 'dalém com
velas.

>

nu

Memoria nota«

vel.

CAPITULO XX.
Da trasladação das venerandas Relíquias do Conde Santo pa-

ra o feu Tumulo, até que efle foy collocado no Presbyterio.
Defcreve-fe o mefino Tumulo. Da-fe noticia de alguns re-
tratos efpeciaes defle Servo de Deos : e fe manifejlao alguns
âefpojos feus , que fe guardao nefie Convento , especialmen-
te huma Carta fua com a repo/la.

1023
A,

GIorioía fama dos admiráveis portentos, Befcjos pios.

f-\
com que a Divina Omnipotência qualifl-

f -/- jLcavaafantidadedoBemaventuradoCon-
deítavel, excitou nos corações pios hum fervorofo defejo,

de
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Tumulo , que

fc mandou.

Retabolo de

talha.

Prior Fr. Chri»

ftovaõ Moniz.

Czpelinfeajquc

fabricou.

Gotita, que fe

deu ao Ordiná-

rio, eaElRey.

1
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de que o feu venerando Corpo fe trasladaífe para tumulo maia

decente, levantado da terra , e compofto conforme requeria

o merecimento de taõ experimentada virtude. Para eíTe eífei-

to , fua quarta Neta , a Rainha de Cafiella DonaJoanna, mu-
lher deFilippe o Fermofo , e filha dos Reys Catholicos D.
Fernando, eDona Ifabel, havia já mandado a efte Convento
hum preciofo fepulchro de finifíimo alabaftro , feito com o
primor, que depois diremos; no qual pertendia

, quefeen-
thefouraíTe aquelle ineftimavel depoíito. Juntamente com a

Urna fez o donativo de hum retabolo de madeira, todo en-

talhado $ e cuberto de ouro com os PalTos da Paixão de Chri-

fío levantados em relevo , e as Imagens do mefmo Senhor

ricamente eftofadas. Efte retabolo mandou , para que pudeí-

fe fervir no Altar, onde em honra de feu Venerável Avô fe

ofTereciaó a Deos quotidianos facrificios.

1024 Era naquelle tempo Prior defte Convento o me-
morável Padre Prefentado Fr. Chriftovaõ Moniz , hum dos

mais authonfados Filhos defta Província j o qual pelo feu co-

nhecido talento, e pelas heróicas virtudes
,
que nelie refplan-

deciao, foy depois eleito Bifpo titular de Reona, e nomeado
Coadjutor doBifpado de Évora, de que era perpetuo Admi-

niftrador o Cardeal Infante D. AfFonfo, Arcebiípo de Lisboa,

e irmão do Serenillimo Rey DJoaó llí. Foy o dito Prior elei-

to no anno de 1510, e governou até o de 1522 , fendo o
virtuoíiílimo Padre Fr.Joaó de Santa Anna Provincial : e jul-

gando aquelle zelofo Prelado , que era lugar digno de rece-

ber era fi o novo Maufoleo hum grande vão , que havia em
toda a groífura da parede daCapella mor junto ao Presbyte-

rio da parte da Fpiftola ; com approvaçaô dos Padres mais

dignos (que fempre eraó confultados, e ouvidos) mandou na-

quelle vaÓ fazer hum a devota Capella com arco de excellen-

te jafpe , na qual accommodou o retabolo
, que viera de Bor-

gonha, e também o Tumulo deftinado para o piedofo mini-

fíerio da trasladação.

1025 Deu o Prior conta do feu deíignio ao Prelado

Diocefano, para que a feu arbítrio determinaífe tudo, o que

foííe conveniente em ordem a fe fazer com acerto efta Reli-

crjofa função. Muito eftimou o Diocefano a certeza de eftarem

as'coufas em termos de fe poder effe&uar o intento no dia,

que
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que eIJe refolveife : e para final da realidade, com que ai
provava efia acção

, prometteo vir peíToalmente authorifalla
com a fua prefença. A mefma repofta lhe deu ElRey, quan-
do o Prior lhe participou aquella plaufivel noticia, da qual
todos que a ouyiaÔ

, fe congratulava. Aífinado, pois, o
dia

,
do qual nao achamos certeza ; nclle concorrerão a efte

Convento asiPefloas Reaes acompanhadas da Corte, todas as
Dignidades Eccleíiaíticas, Prelados Regulares, e immeníb
Povo para affiftirem ao feftivo ado, que fe praticou com a
iolemnidade 5 que podia caber na mayor ventagem de toda
a magnificência Religiofa.

1026 Mas ainda, que ignoramos o dia, fabemos,
que a função foy celebrada no anno de 1522 ultimo do go-
verno do notado Prior. Nella fe achou prefente ElRey
D. João III, íucceíTordofeliciíTimoReyD.Manoel,feupav,
que com a morte acabou o governo da Monarquia aos iq deDezembro de 1521. Porém, ainda que com a trasladação
das veneráveis Relíquias do Santo Condeítavel creiceo nos
lieis a devoção para fe lhe continuar o culto ; nunca foy da
iatisfaçao do piedoío Monarca

, que os oíTos de hum Funda-
dor ja Venerável

, deixaíTcm de ter na Igreja lugar mais â\z-no e mais publico : porque fem embargo
, de que na accont

modaçao da Capella eítavaÔ com toda a decência
; julRava,que no Presbyteno da parte do Evangelho ficavao no lugar,

que lhes era devido. Nefle ponto fe difcorreo fem outro ef-
íeito, que ficarem os noífos Prelados advertidos por parte
do meímo Soberano, a naÕ occuparem o dito Presbitério
daquelle lado com outro Maufoleo

, ou com artificio alaum
que no tempo futuro houveífe de embaraçar a nova refolu-
çao, que fe poderia tomar na trasladação do Tumulo; o qual
nao era raza6

, que agora deixaíTe de ficar na Capella preve-
nida, fuppofto eílar já nella collocado , e naÔ caber no tem-
po prefixo para a função a melhorada mudança.

1
•

IO
»? iS,

0n
£
raõ os annos : até que n° de 1545 fahio

deito Prior defíe Convento o virtuofo Padre Fr. Diogo de
tfmo, Varão digniííimo de eterna memoria, como em lu-
gar mais próprio efcreveremos. Affim que entrou no gover-no, logo cuidou nas obras mais úteis do feu Convento; Cer-ceado

,
pois

, de tudo o que EIRey havia advertido á cer-
Ooo C3

Notável affií-

tencia.

Quando foy cc-

1 ebrada a tral-

ladaçaõ»

Difcurfo â cer»
ca de melher
lugar para o
Tumulo.

Prior Fr.Diog©
de Brito,
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Com que pre-

teito mudou o

Tumulo.

,<

Ermidsi de

Morfacem.

Dcttionftra-

çaõ d'EIRcy;

m>

Advertência

ncccflaria.

Detenção do
Tumulo.
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ca da trasladação do Tumulo ,
determinou^collocalo no di-

to Presbyterio : e querendo compor toda a Capella mor, con-

forme o ufo praticado nos outros Conventos da Ordem ,
cha-

mou Architeao capaz de idear nella hum Coro mageftolo.

Aiuftando-fe com effeito fazerfe efte com as Cadeiras, que

aétualmente exiftem, e havendo neceffidade de correrem ate

o Presbyterio para fermofura do mefmo Coro; teve o pru-

dente Prior mitificado pretexto para a mudança do Tumulo,

tirando da Capella o retabolo, que a ornava, e fechando,

lhe o vão do arco , do qual nos ficou a memoria em huma pe-

dra branca guarnecida de ouro , com huma Cruz das Armas

do mefmo Conde Santo. O retabolo fe deu para aErmida de-

dicada a NolTa Mãy Santiffima , e Senhora do Carmo , que

efte Convento poftue na Quinta do Lugar de Morfacem .jun-

to a Caparica , e íervio de lhe ornar a Capella , a qual an-

tes de Fernando Aftbnfo fazer delia doaçaÕ ao Convento,

achamos nas Efcrituras publicas ,
que fe intitulava da /era

CyuZj. ,

1028 EIRey nao fó eftimou o executado acerto , mas

deu a conhecer, que agradecia ao Prior a lembrança, quetn

vera de lhe fatisfazer os defejos ;
porque veyo logo vifitar

as Relíquias do Servo de Deos , e na prefença de toda a Com-

munidade diffe : Que a^ora defcançavao no lugar devidoa

bum Padroeiro Santo. Deftas attendiveis particularidades he

precifo, que fempre dure a memoria ,
para que os Prelados

defte Convento, e os da Provinda, em nenhum tempo con-

íintaÓ, que daquelle competente lugar fe remova o Tumulo

do noílo Venerável Fundador. Nefte fitio o devemos confer-

var ,
pois he fem duvida ,

que o naÓ poderíamos occupar

melhor, do que com o preciofo depofito de humHeroe por

tantos titulos grande ,
que gloriosamente o enche : de ior-

te que nos termos preíentes , nao cabe na piedade Religio-

fa o defcello do pavimento do Presbyterio, antes fe lhe de-

vem multiplicar os degráos , na certeza , de que eftá pofto em

caminho para fubir aos Altares.
#

1029 He efte Tumulo ( como ja inhnuamos ) de h-

niíTimo alabaftro brunido : obra mageftofa , e rara ,
que af-

fenta fobre três LeÒes , também de pedra Tem de compri-

mento doze palmos , e de altura ( medido todo o amhao)
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fere

,
e raeyo. Na face principal em todo o quadro eíraÓ coraprimor aberras de relevo no raefmo alabaftro as Imagens , quetrazia pmtadas na fua bandeira ; as quaes ( como já dec ara

l°fil M°:í ^7
a Par

!f
a
,
de Chri,l° «"«ficado

, cora as Sff S"
de fua M.y Santiffima, e do Amado Euangelifta ao pé da Cruze Santiago Mayor ajoelhado. Da outra parte a mefma VirgeraSenhora com o MenmojESUS nos braços, o Anjo dagua™da, e S.Jorge também ajoelhado, tendo as mãos levantada,*a meíma forma

, que Santiago , como que eftaõ ambos oranlde-.Nos remates defte quadro entre columnas relevadas, "emoftrao mars dous Anjos do mefmo artificio, que asou r sImagens tendo cada hum entre as mãos feu Eícúdo com as A,masdosPerenas: e no baixo das columnas outrosdous com
&?**

as meímas Armas
, que alTentaõ fobre florões também de relê™^guarnecida toda efta obra pela parte fuperior com huma de-hcada renda, rafada da mefma pedra.

1030 Na face fronteira ao corpo da Igreja fe vê humafermofa Eftatua do mefmo Santo Condenável era pé ! omfe ST*-te palmos de alto que o repreíenta Soldado de pouca idade, W*-na forma que coftumava fahir a pelejar nas campanhas , ve-Ihdo de Armas brancas, com cota de malha
, guarnecida em»da com moías Cruzes de fuás Armas. Elle as trazia á imltaçao do Meftre de Avrz , o qual ufou íempre de lemelhan-

te ornato fe.to das Cruzes da fua Ordem, em memoria dogrande Conqnrftador EIRey D. Affonfo Henriques Tu La-vo Avo, que também levava ã guerra na cota pintadas as Ar-mas de Portugal. Mas ainda , que a Eflarua fe moflra inteira-

ftl«V'
C
r '

C°m Pe,t0 ' ««oplas, grevas, e efpaldar;
íalta-lhe fo o morr.ao na cabeça

, que a tem defeuberta, êiempre foy pela devoção coroada de flores , como fvmboL ,
ígnificauvos das muitas virtudes, de que foy felnlta ai

2®**
ma punflima. Tem de mais efpada ácinta , e huma grandemaça de ferro nas mãos. s

-r T 1

,u °r
Utra Matua

' <l
ue deitadâ fobre * campa do

i umu.o lhe ferve como de cúpula , o reprefenta anciaâ , e
Eto"- 1»=

ja amortalhado no Hab.to Religiofo do feu ufo, emquemòr- *%S?
rera

;
tendo na mão dneita o báculo

, em que defeançava de-
pois de enfraquecido

, e na efquerda o feu livro das medita-ções
,
que iempre comfigo trazia. He efta Imagem entalha-

Ooo 2 dâ

1

'i
•

.
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da no mefmo alabaftro ,
proporcionada na íymetna ,

edeefta-

™« natural Veyo o Maufoléo com a cor própria da mate-

tura natural vey
affimmefmo fe collocou na Ca-

"líXXb l
Í3S fèu depofito. O dito Prior Fr.D.o-

go de Brito bjojM
va pref.

npcpv de ouro na occan«u ,
cm «^u^ ^ r . ,.

bvterio fegondo confta do Livro das fuás defpezas ,
onde fe

Saõ alsumas feitas para efta pintura, que fe effe.tuoupa-

a melhoffcdiftinguirem
as partes daquelle elegante .rufião.

,o»á Houve quem efereveo, que a pnmena traslada-

ção das Relíquias do^SantoCondeftavel dafepukura raspa-

ra o Tumulo , fora acçaÓ do noílo Uluftnffimo D. Br. Mara-

nho deSotomayor, antes de eleito Bifpo T.tular deTnpo-

U erro c affiulmo, no qual bem moftrao feu Author, que

lô xaminou as r.oflas Vmorias 5
porque Cacharia

que a fao.^f^tí.íSSFrSÍ
aue com evidencia ie moltra. roíqueu uuu

X de Sotomayor nunca foy Prior defte Convcnte,
de L.f-

boa: e ainda, que por algum incidente fe houveífe de:encar-

reear da funçaÕ , nunca a refpe.co delle fe verifica o tempo,

em que foy celebrada: porque no afto ( como ja diffemos )

aMio o Sereniffimo Rey D. Joaô 111 &y™$™ • rjT
nar no fim do anuo de 1521; e o lluítriffimo Bifpo D. br.

latónho deSotomayor acabou a vida no anno de ,489, co-

™ fe pôde ver noLivro dos Óbitos defte Convento e nef-

fe terapo governava ElRey D. João II A trasladação do Tu

mulo para o Presbyterio foy executada no anno de 1548 .
e

So, que ignoramos o dia, confta, que foy no mez deJu-

nho, pelo alento, que vimos no Livro das defpezas do mef-

mo PrL Fr Diogo de Brito, «fo't«oo_, onde entre outras

Tddicoes, fe acha o pagamento dos Ofticiaes ,
quedesfizerao

o alterno do mefmo Tumulo para poder mudarie.

icm Do eloriofo Condeftavel, antes da morte , quan-

do era jaReligiofo, mMdou o Senhor D. Affoníb ,
feu Mn-

ro tirar hum retrato, o qual fahio tao conforme ao feu Ori-

ginal ,
que fempre fe eftimou pelo melhor de todos, os que

dentro, e fora do Reyno andaõ efpalhados. O mefmo Se-

nhor D. Affonfo o deu por mimo eípecal ao llluftnft.mo Se-

nhor D. Fr.JoaÓ Manoel , feu íobnnho ,
filho do Serenifluno



Onde o tem
eftc Convento,

Feições do ro-
Hoí
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Rey D. Duarte , Embaixador de feu irmão D. AfTonfo V a

Hungria, e a Roma, Bifpo de Tiberiades , e Ceuta , Pri-

maz de Africa, depois Biípo da Guarda, Capellaõ mor 5 do
Confelho , e Expediente do mefmo Rey D. Aífonfo , e ao
mefmo tempo Provincial deíla Provinda, e Prior deite Con-
vento de Lisboa , como em feu lugar diremos. Efte authorifa-

diífímo Prelado fez delle o apreço
, que lhe merecia huma fe-

melhança taó viva, qual moftrava ter com aquelíe inclyto

Heróe, que fora primeiro feu Curador, e depois feu Meftre

de eípirito. Do dito retrato fez doaçaÒ a efte Convento , e

nelle fe conferva no meyo dos painéis dos Santos da Ordem,
que ornaô o efpaldar do caixão mayor da noíTa Sachriftia.

1034 Neíle eftimavel tranfumpto fe lhe diftinguem to-

das as feições do rofto,fem differença das antigas memorias,
que hí> An f

.'kh
feritas por alguns contemporanos do

V *;

. ~)e hum delles copiou o noíío Fr.Je-

. ., oticia íeguinte , que nos deixou na

publica , com toda a antiguidade

fc

'líf Foy o virtuofo Condeftavel(à\z) de a
<v3 & 9 comprido , cor branca , o nariz,

os pequenos , mas muy vivemos j

uivas , e affim era o feu cabello,
}.m da barba } com algumas rugui-

^^ lagrimaes , a boca pequena com
* ^^^ ido.

y— uadro , onde a figura do Vene-

o^^ 'o corpo , ha outro excellente ,
°utra

c

°P' a«

r -i..ci , onde le reprelenta de corpo inteiro;

e por fer digniííimo de eftimaçaó , ferve de ornato ao Capi-

tulo chamado dos Biipos
, por eftarem nelíes pintados os mui-

tos
,
que teve efta Provincia. Outras pinturas do mefmo San-

to Varaô ha nefte Convento, que fuppofto íejaó obras dos

melhores pincéis, naõ igualao aos dous já nomeados , na ra-

zão das copias. Do mefmo chamado hoje Original , fe tem ti-

rado muitos para differentes eftampas, que fe abrirão. Huma
traz Francifco Rodrigues Lobo , no livro do feu Poema , que

• , r* j /2/ j • • .? . Algumas eitã-

o intitulou oLondejtabre , quando a primeira vez o impnmio padas.

no anno de 1609 na Oficina de Pedro Craesbeck. Duas vem
no livro da fua mefma Vida, que na língua Latina efereveo

o eru-

1

''•
'

.

V".

rotitca Ori»

gina/ mam/feri*

ia.

i
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a76 Chronica dos Carmelitas

da no mefmo alabaftro ,
proporcionada na íymetria ,

edeetta-

«,r» natural Veyo o Mauíoleo com a cor própria da mate-

ri. dêque he fabricado : e affim mefmo fe collocou «i.Ca-

nella prevenida para o feu depofito. O dito Prior Fr. D10-

P lP
R,ito fov o que o mandou cobrir decores, e guai-

fece d uro na o^cafiaó , em que o trasladou para o Pre -

Cerio fegundo confta do Livro das fuás defpezas ,
oude fe

e

a5°a'Ís feitas para efta pintura, que fe effe.tuoupa-

mellSd ftinguJm as parles daquelle elegante an.ficio.

16« Houve quem elereveo , que a primeira traslada-

rão das Relíquias do Santo Condeftavel dafepultura razapa-

àoTumuoVa acçaõ do noffo llluftrimmo D.Fr. Marti-

nho de Sotomayor, antes de eleito B.fpo Titular deTnpo-

tlSZ&Lo\ no qual bem mnftrao feu Author que

m examinou as noífas Memorias »<^»a >

que a fez o dito Padre Prefentadc

que com evidencia fe moftra. P<

nho de Sotomayor nunca foy Pn

boa : e ainda, que por algum in-

regar da funçaó , nunca a refpeii

em que foy celebrada: porque

affiftio o Sereniífimo Rey D. Jo

nar no fim do anno de 1521;

Martinho de Sotomayor acabo

mo fe pôde ver no Livro dos C

fe tempo governava FIRey D
,

mulo para o Presbyterio foy e:

nofto, que ignoramos o dia, comia, quç .„,

nho ,
pelo affento ,

que vimos no Livro das defpezas do tne.-

mo Prior Fr Diogo de Brito , a folhas 90 , onde entre outras

addicões, fe acha o pagamento dos Ofticiaes , que desfizerao

o affento do mefmo Tumulo para poder mudarie.

io"2 Do glorioíoCondeftavel, antes da morte, quan-

do erajaReligiofo ,
mandou o Senhor D. Affonfo ,

feu gen-

ro tirar hum retrato, o quálfahio tao conforme ao feu Ori-

ginal ,
que fempre fe eftimou pelo melhor de todos, os que

dentro, e fora do Reyno andao efpalhados. O mefmo Se-

nhor D. Affonfo o deu por mimo efpecia .ao llluftnffimo Se-

nhor D. Fr.JoaÓ Manoel , feu íobrinho , filho do Seren.ITmio
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Rey D. Duarte , Embaixador de feu irmão D. Affbnfo V a

Hungria, e a Roma, Bifpo de Tiberiades , e Ceuta , Pri-

maz de Africa, depois Biípo da Guarda, Capellaómór, do
Confelho , e Expediente do mefmo Rey D. Affonfo , e ao

mefmo tempo Provincial deita Provinda , e Prior defte Con-
vento de Lisboa , como em feu lugar diremos. Efte authorifa-

diííimo Prelado fez delle o apreço
, que lhe merecia huma fe-

melhança taó viva, qual moírrava ter com aquelíe inclyto

Heróe
, que fora primeiro feu Curador, e depois feu Meftre

de efpirito. Do dito retrato fez doaçaÒ a efte Convento, e

nelle fe conferva no meyo dos painéis dos Santos da Ordem,
que ornaõ o efpaldar do caixão mayor da noíTa Sachriftia.

1034 Nefte eftimavel tranfumpto fe lhe diftinguem to-

das as feições do roílo,fem difTerença das antigas memorias,

que ha da fua fiíonomia, eferitas por alguns contemporanos do
meímo Servo deDeos. De hum delles copiou o noíTo Fr.Je-
ronymo da Encarnação a noticia íeguinte , que nos deixou na
fuaChronica, e afaremos publica, com toda a antiguidade

dos feus termos próprios ; Foy o virtuofo Condefiavel(diz) de a>r*k» ori*

meaJin eflatura , teve o rofto comprido , cor branca , o nariz, fá"

al ma" ĉri'

afilado , e agudento , os olhos pequenos , mas muy viventos ,

as jobrancelhas arcadas , e ruivas , e affim era o feu cabello,

nao fó da cabeça mas também da barba } com algumas rugui-

Z>as na tefla , e nos cabos dos lagrimaes , a boca pequena com
o feu fembrante muy amez*urado.

1035 Além do dito quadro, onde afigura do Vene*
ravel Fundador he fó de meyo corpo, ha outro excellente ,

0utra ÍOPia «•

em hum grande painel , onde fe reprefenta de corpo inteiro;

e por fer digniílimo de eftimaçaó , ferve de ornato ao Capi-

tulo chamado dos Bifpos , por eflarem nelles pintados os mui-

tos , que teve efta Provincia. Outras pinturas do meímo San-

to Varão ha neíle Convento , que fuppoílo íejaó obras dos

melhores pincéis, nao igualaò aos dous já nomeados , na ra-

zão das copias. Do mefmo chamado hoje Original , fe tem ti-

rado muitos para differentes eftampas, que fe abrirão. Huma
traz Francifco Rodrigues Lobo , no livro do feu Poema , que
o intitulou o Condeflabre , quando a primeira vez o imprimio pada".

no anno de 1609 na Officina de Pedro Craesbeck. Duas vem
no livro da fua mefma Vida, que na lingua Latina efereveo

o eru-

:

|i li* ,

Algumas eílã-
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o erudito Académico António Rodrigues da Cofta , a primei-

ra o repreíenta Soldado, a íegunda Religiofo, ambas primo-

rofamente abertas , e aííím eftas , como a do Poema de Fran-

cifeo Rodrigues Lobo trazem na parte inferior elegantiííimos

Epigrammas.

1036 Porém o que mais authorifa a veneração devida

ao merecimento do noííb inclyto Padroeiro he a variedade,

que ha de Imagens fuás , abertas em diíferentes Reynos g e

também em Roma : e o que mais he (como bem pondera no

feu Agiologio o LicenciadoJorgeCardofo) que as pintaò com

diademas , e refplandores , como fe fora canonizado. Muitos

Authores lhes daõ o titulo de Beato: e até as inferipções La-

tinas , que fe lhe põem nas Imagens , dizem aííím : B. Nonius

Alvares Pereira Conf. ex Régio fangmne Lufitania Come-fiabi-

Ih Mundo contempto , Carmelita Laicus faftus ... ad étterna

Cali gaudia evetfus eft , non alio a Lufitanis nomine , quam

Comitis Sanai invocam. , pra/iò femper fuit eorum precibws.

No vulgar vem a dizer: „ O Reato Nuno Alvares Pereira,

3,Confeílor, de fangue Real , Condeftavel do Reyno de Por-

„tugal, defprezadoo Mundo, fe fez Religiofo Leigo Car-

3,melita... Foy fua alma levada para as eternas alegrias do

„Ceo: naó tem entre os Portuguezes outro nome
,
que o

3 , de Conde Santo , e fendo por elles invocado, promptamen-

,, te lhes acode ás fupplicas.

1037 Depois do feu feliz tranfito ficarão neíle Con-

vento muitos deípojos digniííimos de eftimaçao, dos quaes al-

guns pela pouca cautella, que houve no principio, tiveraó

defvio, e outros levarão PeíToas de tanta grandeza , que lhes

naó podiamos contradizer os defejos , e menos quando eraõ

fundados em devoção , e piedade. AíFim aconteceo com hum
Copo feito de hera

,
por onde o Servo deDeos bebia : E fer-

vindo ( como affirma o noííb Fr. Jeronymo da Encarnação )

aos Religiofos ,
que tomavao Ordens , de fe aâé/irarem com el-

k nas ceremonias da Miffa y aconteceo no anno de 1609 ha-

vello á mão hum dos primeiros Títulos defta Corte ; e já mais

o quiz entregar, fem embargo do íentimento, que conheceo

haver occaííonado a toda a Communidade.

1038 Havia mais hum barrete de faces (como lhe cha-

ma o allegado Fr. Jeronymo da Encarnação,) com o qual o
San-
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Santo Condeítavel depois de veftir o Habito Religiofo cobria
a cabeça. Confervou-íe com a eítimaçaõ devida

, por muitos
annos nefte Convento , ate que o perdemos, e íe empreita-
va aos enfermos de queixas graves, que o punhaõ também
na cabeça, e alcançavaó milagrofamente do Senhor, por in-
tercelTaõ daquelle leu virtuofo Servo , perfeita faude. Aííim
o experimentarão Nuno Rodrigues , AfTonfo Furtado , e ou-
tros devotos, que de taó eítimavel Relíquia fe patrocinarão :

o que tudo conftará do Capitulo feguime , no qual havemos
de referir eftas , e outras femelhantes maravilhas.

1039 Também defappareceo defte Convento obacu- Bacuiodof™

Jo , com que o mefmo Santo Varão fahia á rua. Da parte fu-
Qf°*

perior era torcido, e fazia volta. Eftimava-fe por coufa dig-
na de grande apreço

, por haver recebido tantas vezes em íí

a impreíTaõ de mãos taô virtuofas : e mediante aquelle con-
tado adquirio tal íingularidade, que das maravilhas deDeos
veyo a íer hum faudavel inftrumento. Nom foy mais appare- „ .•//i'i • .. j j tf Memoria anti
ctao (diz numa antiga memoria) depois que o Senhor alto Deos í*

par o bem dos doentes poz, em ello bentura: e la havia por te-
mida aquello , que fam nom era , porque com as rogarias do
Santo Condeflabre , compridamente Jam ficava : e por efta gui-
z>a tanto andou o báculo da quem paralem

->
que nom veo mais

ao Mo/feiro.

1040 Porém fallando agora fó , do que anualmente fe
con ferva para recordar memorias de Heróe taó venerável

,

temos ainda nefte Convento o Sceptro
, que fe tomou a EI-

Rey de Caílella entre os preciofos defpojos do feu campo,
na occaíiaõ da famofa batalha de Aljubarrota. He de peças seu feitio prc-

diítinclas, humas de cryftal, outras de prata dourada: mas
£loío *

com lavores de buril taò delicados, e perfuafivos de tanta
antiguidade

, que fe lhe faltaffe eíte feitio , ficaria menos va-
liofo, ainda que foíTe obrado no ouro dos melhores quila-
tes. ElRey D. JoaÓ I o deu a efte Convento por mimo ef- ScSvmS
pecial , em obfequio do triunfante Condeftavel : e aífim o fez,
para que duraíTe na poíteridade a gloriofa lembrança de ha-
ver elle fido a caufa de fe emprender femelhante acçaô, e o que
com mayores ventagens cooperou para a felicidade da vitoria.

1041 Por obrigação precifa , devemos fazer manife- obrigação de-

ito ao Povo o dito Sceptro nas duas feitas folemnes do Natal, ° raoftlárn»>*

e Epifa-
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e Epifania , em obfervancia da refoluçaò , que íe tomou nò

primeiro Capitulo Provincial defta Provincia, na qual refo-

luçaò naõ podem os Prelados prefentes , nem os futuros dif-

penfar, por fer fundada em preceito Régio. AíTim o declara

huma Efcritura feita por modo deLey noanno de 1450, a

qual fe guarda no noíTo Archivo, e nella íe lê , que fora re-

giftada a folhas 33, fem duvida no Livro primeiro da mefma

Provincia, que nos falta. Porém conferva-fe o próprio ori-

ginal , onde fe diftinguem as firmas dos Prelados Superiores

daquelle tempo , e no fegundo paragrafo , pelo que refpeita

ao noíTo intento 5
dizofeguinte: Sceptro— Aparecido aos do

concurjo da Igreja nas Matinas do Natal ,
quando o reveftido

de Dalmatica for cantar a Genealogia com elle dito emjipor

autboridade da infigúa Real, que do Rey de CafteUa foy 3 e o

deo para ejjo o Senhor EIRey D. Joaõ 1 . .
. e o meftw no dia,

dos Reys em Matinas, na Genealogia, tendo-o afim me/mo em

fi o reveflido de Dalmatica : e nom fe pode evitar nas Matinas*

e nas feftas ditas, por ujança des-da ordenaçom do primeiro

Capitulo Provincial.
.

1042 He de advertir , que fegundo o noíTo RitoJero-

folymitano, além das nove Lições, dizemos nas Matinas do

OfTicio do Natal, antes do Hymno TeDeum, &c. o Euange-

Iho deS. Mattheus: Liber Generationis JESU Cbrifli. E co-

mo neífa noite as ditas Matinas faô todas cantadas com a ma-

jor folemnidade, vem da Sacriftia hum Diácono reveftido:

e depois de tomar a benção ao Prelado, 011 a quem em feu lu-

gar faz o Ofício ; fóbe ao Púlpito deftinado para fe cantar nos

dias clatTicos oEuangelho, ealli em fuaviíTimo canto figurado

entoa efta decima Lição , á qual devidamente chamamos Genea-

logia. O mefmo fe pratica nas Matinas da feftividade dos Reys,

onde também por decima Liçaõ temos a Genealogia de Chri-

fto NoíTo Redemptor, eícrita por S. Lucas. Determinou-fe ,

pois , que neftas occafioes , e nos dias das mefmas feftas, quan-

do o Diácono naquelle Púlpito cantafíe o Euangelho, tivefle

na mão o Sceptro, para que na mefma forma foíle vifto do gran-

de concurfo do Povo, que coftuma virá Igreja ; moftrando,

que ofTei ece aquella iníignia Real ao Supremo dos Monar-

cas ,
quando o applaudimos nafeido , e do Reys da terra ado-

rado. E he fem duvida
,
que aííenta bem o Sceptro na Dalma-

tica,
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tica, porque como veílidura

,
que nao he Sacerdotal 3 e foy

própria de algumas Magefíades , delia ainda podem uíar nos
miniílerios de Diácono os Em peradores Romanos.

1043 :

Eíle louvável ufo fempre perfeverou invariável
6iefâe a íua inftituiçaó , fem haver Prelado algum de tantos,

Coftu
quantos tem prefidido nefta Província, iníignes em Santidade, p» SKtIE
e fabedoria , que alteraíTe efta acçaõ

, que além de fer necef-
faria , tanto eftimula aos nacionaes para confervaremainclyta
memoria do Scipiaô Portuguez D. Nuno Alvares Pereira fem-
pre vencedor. De huma antiquifíima Relação, guardada no Rel^õ ami»

noíToArchivo, confia, que depois do felice traníito do Ser-
quiffima '

vo de Deos vinha mayor concurfo nos dias deítínados para
fe rnoílrar a inílgnia: e fallando o Eícrkor, no que acontecia
ainda no tempo do mefmo Sereniííimo ReyD.Joaó da boa
memoria , diz : Que vinha muita gente , e fa&ia gram fol-
gança de ver o Ceptro , clamando muitos bemhajas ao Conde-*
Jirabre, e lhe davaõ gloria nos /eus ditos , que todos erao , de
que inuita paz, tenha noCeo. . . e o Senhor EIRey , quando lhe

contavao os ditos das gentes , e as hençoas das fêmeas Je pra-
z*ia muito , e afim acabava de faliar com di&er, nom fe falte
â uz,ança.

1044 Jía também nefíe Convento hum cabo de páo catada mui*.

preto torneado , da muleta , de que o noíTo Venerável ir-
ta *

mão fe ajudava para fegurarfe, quando as molefíias lhe em-
baraçava** os paílbs. Forcejando fobre a muleta, e quafi de
raílos, nao por defeito da vontade, mas por falta de alentos,

hia aos aclos de Communidade : e para que com o tempo
naõ vieíTe a parecer menos verdadeira a noticia certa

, que
temos de fer efle o próprio cabo da mefma muleta j ficou efta

memoria authentica, por meyo de hum monumento fírmiílí-

mo, que fempre adminiftrará prova innegavel.

1045 Guarda-fe aqui mais a fua venturoía Efpada, que Sca vemurofe
ainda quando fe vê fora da fua mão defembainhada

, çaufa eípada *

pavor. Nao confeguirao os Mytologicos para os vingadores
rayos do feu Júpiter tanta gloria, como a efta efpada attri-

buem os mefmos Efcritores , que lhepoderiao desluziro ef-

feito dos golpes. Só as guarnições pezaõ tanto, que naõba-*
ftaô a movellas quaefquer forças ordinárias. A folha tem de
largura pouco mais de três dedos, eeílá com diminuição no

Ppp compri-
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comprimento ; pois para fe ufar delia no minifterio , em que

de prefente ferve, foy precifo que lhe corcaíTem huma gran-

de porção , e que pelomeyo a vazaíTem. Diz o nofibFr.Je-

ronymo da Encarnação ,
que he a mefma , que na Villa de

Santarém lhe preparou , e fez como de novo o AlfagemeJoão

de Guimarães : o que com efífeito fe conhece pela marca pró-

pria do dito Alfageme , a qual ainda fe diítingue , e vem a fer

huma Cruz com huma Eftrella na extremidade da hafte mayor.

Da parte defta marca tem humas letras , que eftaõ de prefen-

te muito apagadas: mas no tempo daquelleReligiofo, ain-

da íe liaô todas, ediziaó; Excelfus fuper omnes gentes Do-

minus,

1046 Da outra parte também fe divifa o final da con-

tramarca , que he hama Cruz floreteada fobre hum circulo

acompanhado de outras letras , que mal fe diftinguem, mas

fabemos , que diziao : Dom Nuno Alves. Vem-fe mais huns?

caracteres embaraçados entre íi , que claramente daò a perce-

ber, que formão o ineíFavel Nome de MARIA. Serve efta

efpada de ornar a poderofa mão do noíío Grande Patriarca

Santo Elias, aquelle invido General do Senhor dos Exérci-

tos
,
que ha mais de dous mil annos vive para dar morte ao

monílro mais horroroío , que no Mundo ha de apparecer com
natureza humana, o perverfo Anti-Chrifto, de quem (como

já diííemos) eftá ozelofo Elias predefinido Antagonifta. Mas
fó da mão de hum tao deítemido , e formidável Santo , podia

D. Nuno Alvares Pereira fiar a íua efpada, para naô degene-

rar da felicidade, que fempre teve: como fe para vingaras

offenças feitas contra a verdadeira Ley , haja também de fer

efta efpada proporcionado inftrumento , depois de traslada-

da da mão de hum Filho o mais bellicofo , e nunca venci-

do , para a de hum Pay , que ha de morrer pelejando , e íem-

pre vencendo.

1047 Guardaõ-fe também , com a devida eílimaçaÓ, hu-

mas Contas miúdas , pelas qnaes o Servo de Deos rezava. Ef-

tas fe derao ao llluítriflímo Senhor D. Theotonio de Bragan-

ça , Arcebifpo de Évora, filho do quarto Duque de Bragança

D. Jayme, e quarto neto do mefmo Santo Condeftavel. Em
íeu obfequio , refpeitando o fer efte Convento fundação fua,

fez da Igreja delle eleição para receber o Palio
,
que com

eífeito
i
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efeito lhe lançou na Capella mor o Illuílriífimo D. Jorge de
Almeida, Arcebifpo de Lisboa no mez de Abril de 1I70
Do poder do meímo Prelado, que % amantiífimo noflo , e
efpecial Bemfeitor do Convento da Efperança, que habita6
as noilas Keligiofas Carmelitas Obfervantes , na Cidade de
Beja

, tornarão as Contas a paíTar para efte Convento , e nel-
le íe guardaõ juntamente com alguns retalhos do Habito do
meímo Venerável Fundador , os quaes fe vaÓ diílribuindo pe-
Ias Peíioas demais alta diftinçaÕ, em pequenos Efcapularios
mediante os quaes obraDeos noíTo Senhor maravilhas gran-

1048 Há finalmente huma Carta, toda da letra, ecom „
o final do Santo Condeftavel, eícrita da Villa de Almada ao

~r£â

Meítre de Aviz, na occafiao, em que o cerco d'EJRey de
Caftella o poz na mayor confternaçao dentro em Lisboa. Nel-
<la para confolaçao do Povo , e para mais o esforçar na con-
tinuação da refiflencia, Jhe refere os felices fucceíTos das ar-
mas Portugoezas contra o inimigo ; e com tanta induftria lhe
mvíoueíta Carta por entre as vigias dos Caftelhanos

, que fe
iez memorável na tradição: pela qual fabemos

, que hum con-
fidente noíTo nadando âesÚG Cafilhas até a praya defta Ci-
dade

,
a trouxera

, e a entregara ao Meftre , fem que foíTe fen-
tido. O original da Carta fe guarda no Archivo defte Conven-
to, e reconhecemos íer da própria letra do Conde Santo, da
qual ha muitos efcntos femelhantes no mefmo Archivo O que
mais he que nas coftas da mefma Carta fe lê a repofta do Me- f^Smí
ítre de Aviz, também com o feu final

, que o executou affim,
por lho haver recomendado o Condeftavel , afim de certifi-
carfe

, que com effeito a Carta lhe fora entregue : e o Meftre
para depois moftrar ao dito Condeftavel , que a Carta lhe
viera ámao, deixou ficar em feu poder o SeUo

, que trazia.
Tudo confta das mefmas Cartas , cujos caracléres ainda fe dei-
xaô perceber, menos fó as Eras, que fenao diftinguem. Aqui
as tranfcreveremos ambas

, para que os Leitores admirem ,em huma a fidelidade do vaífallo, em outra a boa correfpon-
dencia do Príncipe.

Diz o fobrefcrito da Carta do Conde Santo.

3 f!;

;,'íííí

Ao Meftre daviz, , Senhor , e âefenfor.

Ppp z COME-



484 C/irónica dos Carmelitas

f

1 1 Hl III 1

i \m

)

.,

i

1

1 !

1

Carta doSe-
nhor Con-
deítavd.

1049

lú-M'

. .
'! "'»''.

COMEQA A CARTA.

MUy prezado , e honrado Senhor. boffo fiel

e vom e de p/is amigo fe encomenda muy em

bofja mercê, como aquel, que fempre ofam e\ferá memtres

a lida acave, Antes domtem e dalba fato Lope Sarmento com

cento e Unte de mulas , e outros ames befteiros aa malveira

para a proher mantença de comida, a mefma [azem o Luna

e os mais avinhados com el , que a fazom fino outros quaes

ntâ duzentos âe mulas ,
peoens 5 befteiros em demanda por li-

de. De bom prol o Luna hee , mas foeo em mengada que como

le vide lo recevi azinha e bem prefto , e trabandome com el

por fer taõ be abido , picolé de lombo o Sarmento e quedaron

iazidos bua boa quarentena fim papear, y los que pudieron

hirce no lo figerom bem em no lo fagerem, que a beem Jeoo

pezar quedaro mal concertados ,
que ao tempo da lide bimdo

de recolhença o Sarmento lhe fez com que leuar00 do fio to-

do, por mais milhor librarem as bidas, y ferbio de ai lo que

quedo, que bem mengoa habiamos dello. Beem devíeis agrade-

cer a mim fer eoo o que bolo figera javer Jim fer por efcnbi-

âo, mas o logo no be de feiçoõ para ello. Da munta da to/fa

íaude Javer bee quero, e que la logredes boa babem bem foU

vança. Noõ haa ca otro mal que de falta de comida, que no

fon homees abindos a pefquizala , fe noõ a fam de lide. Com

mu peligro bay efla , e no logo que a ajades le dai mm prefla

refponça fim amoranca , que bem rezelofo quedo de noõ. Y
para firmaçon dello refpondede aqui de feiçon , que boa cer-

teza aja dello, y o Senhor Deos bos dee muy de fua mercê y

bitoyra e/contra os inimigos, âante em Almada vinte andados

de Setemvro ...Ao boffo firbir. Nunalbes Pereira.

REPOSTA.
Da parte de fora diz o fobreícrito pofto na mefma Carta.

Ao graõ Capitão nunalveres pereira.

COME-
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COMEQA a carta.

1050 HOnrado, e prezado Capitâoo , e de grandes Repoíla
forças. Bojjo boõ amigo o Meftre haá graoo Meltre d

folgança y nnbia muy do ftu amor 3 habendo por mercede do Aviz^

Senhor Deos noofjo a boa jazença, y andança booça^ que be

em defençoc dos naturais , y da pátria de que fondes hjtõ bee
honrado fijo. De novamente defque bos efcrebi a poflrera no~

be dias andados com efte two uvo mas que por efcrebimento do
. . . Dalba fagerme Javer , que a teimaçom quehabia era em
graoo pezar meo 3 e perdijon

,
que el bem poderia abenfar-

tne com elRey de guíjajon que quedajfe bee, e /ee mengoa a
minha prol, y que todo bolo fige/Je faver. O trompeta queveoo
bolbeo com a rejponça bee, e avante foube , cuve grão pezar
dello. Non hey mcr marteiro

, que as pregarias das fêmeas ,

aun que o Bifpo le daa boõ confoJo coo o/eoo boõfzo. A doen-

ça he mu grande , y por falta de manttnça e de agua que te-

mos tedados os canos , que abiamos delia , mas foõ de certo

favedor , naoo he menor a que jaz, no arrabalde inimigo que

há dia em que baoo quarenta , e tal mais ao Seminteiro. Co-
mo lo pedtdes bai a rejponça y bem preflo pelo menfageiro noo

fager mengoa , y por abaflança de todo , y queJom entregado

da bofa me queda delia o bcffo Sello. A lide noõ he maldoja,

nee quitar a nada o jeoo , mas he defender noõ quitem do nof-

fo. O Senhor Deos fagerâ o que bem for á fua mercea. Dan*
te dito dia xx andados de Setembro, e feita por Gil Godinho .. „

O Defenfor

Joanne Meftre Daviz,

CAPÍ-
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CAPITULO XXL
Dos muitos , e grandes milagres , que Deos Noffo Senhor tem

obrado por intercejjao do Venerável Nuno de San-

ta Maria , depois da fua morte.

105 1 TjF""^ Ebaixo do mefmo proteflo feito no prin-

H B cipio deite Volume , daremos agora a ler

M J as portentofas maravilhas 3 dignas dein-r

teiro credito , que achamos efcritas em abono da Santidade

do noíToBemaventurado Irmão. Algumas foraõ taô manife-

ftas , e de tal forte admiráveis na voz da Fama, que ferviaó

de gloriofo aíTumpto aos feftivos applaufos, que ao mefmo
Servo de Deos coftumavaõ naquelle tempo repetir os feus de-

votos , fegundo o que no Numero 1020 deixamos declarado.

Todas feraó nefte Capitulo expreíTadas com a mefma diftin-

çaó, e pela própria frafe 5 que as expõem no feu Carmela

Lufitano o noíío infigne Padre Preíentado Fr. Jorge Cotrim,

o qual declara
,
que as tirou do antiquifíimo Livro original

manufcrito de Gomesannes de Azurara , que com eífeito vi-

e fe guarda no Archivo defte Convento.mos

Filha <?e Fih>
pc Affonfo re-

fufcitada.-

Dos mortos > que por interceffao do Santo Condeflavel

rejufcitárao.

1052 ?5

5?

FIlippe Aífonfo, Efcrivaõ da Chancellaria

d'EÍRey , e morador na Cidade de Lisboa

3,teftifica, e dá fê , em como elle tinha huma filha , a qual

„ lhe deu huma grande pontada com febre , da qual doença

„a dita fua filha veyo a morrer : porém, que vendo-a elle

3 , affim morta, devotamente, e com grande fé a trouxera ao

„ Mofteiro de Santa MARIA do Carmo de Lisboa , e a po-

3 , zera afíim morta fobre a fepultura do Santo Condeftabre»

e lhe pedira com grande efficacia
, que rogaíTe a Deos, que

„ a refuícitaffe : e que acabada a fua oração , logo a moça á

3 , vifta



Tomol. Parte III. $%
,, vifta de todos , os que prefentes eftavao , fe levantou vi-

, 3 va , e íaa : e fem dor alguma , com a graça do Alto , e Po-

3 , deroío Deos , e interceíTaõ do Santo Condeftabre foy por
3, feus pés para fua cafa.

1053 „ Maria AfFonfo, mulher que foy deJoaô da Pó- íi)h& de m.
„ voa , moradora á Porta da Cruz da Cidade de Lisboa , te- SatSo.

io,re"

„ítifica 3 que a hum feu filho dera huma taó extraordinária

„dor, que em breve tempo, delia o dito moço veyoamor-
35 rer. E tendo a dita Maria Affonfo, fua may , já tudo pre-

3, parado para o haver de enterrar , ella fe lembrou dos mui-

„ tos milagres
,
que o Senhor Deos fazia

, por interceíTaõ do
3 , Santo Condeftabre ; e que ella devotamente, edebomco-
„ raçaõ, e vontade, encomendara o filho defunto ao Santo Con>
„ de, dizendo-lhe em fua efficaz oração

, que rogaííe a Deos
3 ,
por eíle, para que lhe tornaíTe a alma ao corpo, porque

3,nao tinha outro filho ; promettendo-lhe, que fe lhe alcan-

„ cava de Deos o defpacho de fua petição , que ella levaria

„ o dito moço aoMoíleiro de Santa MARIA do Monte do
3, Carmo a lho ofTerecer fobre a fua fepultura. Foy taó eficaz

a, efta fua petição , que , pela graça de Deos , e interceíTaõ do

„ Santo Condeíiabre , o moço em aquella mefma hora refuf-

„ citou , e fe levantou íaó , fem nenhuma dor ; e que ella em
„ acção de graças o veyo offerecer ao Santo Condeftabre , fe-

3, gundo tinha promettido.

1054 „ Álvaro Annes , Tabaliao de Notas, na Cidade

3, de Lisboa , e nella morador , teftifica , e dá fé , em como
35 elle tinha huma filha, a qual lhe deu huma taõ grande eí-

33 quinencia
,
que de improvifo a afogou , e de todo ficou mor-

33 ta: e que fua mulher quando aífim vioafilha, devotamen-

3, te , e com grande fé começou em altas vozes a bradar pe-

„ lo Santo Condeftabre, pedindo-lhe de todo o coração, que

3, rogaífe a Deos ,
que lhe déíTe outra vez a vida , e poz ao

„ peicoço da moça defunta a terra da fepultura do Santo Con-
, , deftabre , e logo por virtude de Deos 5 e interceíTaõ do San-

„ to Conde a defunta refufcitou , e fe levantou fãa , e fem ne-

nhuma Iefaõ , nem dor. O que vifto por elle Álvaro Annes,

„ trouxera a dita fua filha ao Mofteiro de Santa MARIA do

„ Carmo de Lisboa a offerecella ao Santo Condeftabre , e em
acçaõ de graças a pezára a trigo diante da fua fepultura.

1055 Efte«

í

Rsíu feita a fi-

lha de Álvaro

Aniles*

5)
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SUÍufcítou o fi-

lho de Eltevaõ

Gonialves.

Seíufcítou o fi-

lho de Catha-

sina Alvares.

i|,S 8 Chronica dos Carmelitas
1055 „Eíleva6Gonfalves, morador no Lugar da Amei-

3j xoeira, Termo defta Cidade de Lisboa, teftifica
,
que elle

57 tinha hum filho de muita pouca idade , o qual andando brin-

35 cando certo dia, pegado a huma parede velha de hum feu

„ cerrado , cahírà a parede fobre elle de tal maneira , que fl-

,,cou o menino enterrado debaixo delia. O que vifto por el-

3 , le Eftevaõ Gonfalves, devota, e eficazmente 5 e de todo a

5 , coração começara a chamar pelo Santo Condeftabre, pedin-

5, do-lhe rogaíTeaDeos por aquelle íeu filho, para que o li-

3 , vraíTe daquelle perigo: e que vindo , aílim homens , coma?

3 , mulheres a tirar a terra, e pedras, que da parede cahiraó (fen-^

5 , do que nifto fe poz muy largo tempo) acharão o menino faôj

33 e fem lefaõ alguma: de que todos os circumftantes , que

3,alli fe acháraó, derao muitas graças a Deos
,
pois que pelos

3, rogos do Santo Condeftabre obrara taÓ grande milagre.

1056 3 , Catharina Alvares, moradora na Villa de Setu>

j,bal, affirmou 3 que vindo ella á Cidade de Lisboa a certo

3 , negocio, viera juntamente com ella hum feu filho de mui-

„ to pouca idade , o qual cahindo por huma efcada abaxo , das

3, caías, em que eftava poufada , foy tal a queda
,
que o meni-

33 no ficou logo morto de todo : e que vendo-o ella afíim ,\

,, devotamente bradara pelo Santo Condeftabre , dizendo-lhe,

3, que a quizeíle foccorrer em taõ grande neceffidade , pedin-

3 , doa Deos lhe outorgaífe outra vez vida aquelle filho: e

a, que logo naquelle inflame por virtude de Deos , e preces do
Santo Condeftabre , em prefença dos viíinhos , que a acom^

,
panbavaó naquelle conrlido, o menino recebeo vida , e fi-

cou como fe tal naó paíTára por elle : do que deu a Deos
„ muitas graças.

Refuga fi.
io 57 » Leonor Gomes 3 mulher de GonfaloEftevesV

Go ís

Leonor „Çapateiro, moradores na rua dos Fornos da Cidade de Lif-

,boa, teftifica , que ella tinha hum filho de idade de cinco

annos, o qual andando brincando na rua, íeveyotercom

3 , ella, e lhecahíra aos pés morto. O que vendo ella Leonor

3, Gomes , o tomara nos braços , e logo o levara aoMofteí-

3, ro de Santa MARIA do Monte do Cíirmo , e o deitara fo-

3, bre a fepultura do Santo Condeftabre aíírm morto, e lhe pe-

3, dirá eficazmente rogaíle a Deos quizeíle dar vida aquelle

5 , feu filho, e que eftivera aífim morto fobre a dita fepultura

3,poi

5

3)

3
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Refuícíta o íí->

lho de Gracia

Affonío.

5 >
por efpaço de duas horas largas ( nas quaes elía nunca cef-

3 , faia de lhe fazer a dita deprecaçao com grande fé,) e no ca-

3J bo delias começou o menino arefpirar, elogo por virtude

3 , de Deos , e rogos do Santo Condeftabre, elle fe levantou ri-

3 ,
jo , e fa6 : e por íeus pés fora para cafa 3 como íe nunca ti-

3, vera nada.

1058 Gracia Àífonío, mulher de AfTonfo Lourenço,

3, moradores na rua da Jubetaria da Cidade de Lisboa , teíti-

3, fica
, que ella parira hum filho morto : e que ouvindo fal»

„ lar ás mulheres, que com ella naquella occaíiao eftavao, nos

3, muitos milagres , que Deos Senhor NofTo obrava por inter-

3, ceífaõ do Santo Condeílabre 5 ella com grande fé , e devo-
3,çao lhe encomendou quizeíTe pedir a Deos, déííe vida áquel-

, 5 le menino , e que efia petição lhe fizeraõ também todas as

3 3 peíToas , que na dita cafa eítavaõ : e que logo em virtude

a, de Deos, e por interceflaÕ do Santo Condeílabre, o meni-

3, no refufcitára: e elía dahi a poucos dias o trouxera ao Mo-
35 íleiro de Santa MARIA do Carmo da dita Cidade a orTe-

3, recer ao Santo Condeílabre.

1059 5Joaõ Eífeves , morador no Lugar de Falaguei- RtMdu a fl-

5
,ra, Termo da Cidade de Lisboa, teílifica

, que elle tinha L
h

?«.
eJ°aóEÍ*

3 , huma filha recém nafcida, a qual efteve quatro dias fem
3, mamar nenhuma coufa , e que por eíla razão a menina no
3, cabo delles viera a morrer : e que tendo elle já a offerta pre-

„ parada, e tudo o mais prefles para a levarem a enterrar,

5 jfe lembrou dos muitos milagres, que o Senhor Deos obra-

3 , va pelos rogos do Santo Condeílabre ; e que com grande

„ devoção , e vontade elle lhe pedira , quizeíTe rogar a Deos,
„quetornaíIe a alma ao corpo daqueíía creatura ; e que lo-

„ go naquella própria hora fem mais dilação fua filha refuf-

j, citara : e que elle em acça6 de graças viera ao Moífeiro de

„ Santa MARIA do Monte do Carmo em romana á fepultu-

J5 ra do Santo Condeílabre 3 e lhe ofTerecera a ofTerta a que
„ tinha preparada para enterrarem a dita fua filha.

$ 1060 „ AfFonfo André , Tanoeiro , morador á Cruz do J^J» fi

j
3, Cataquefarás na Cidade de Lisboa, teftiíica , que a huma A^rÍ.

3, fua filha lhe deu huma taõ grande dor, e febre, que em
j, poucos dias veyo a morrer , e que com a morte lhe ficou

3,ocorpotaÓ negro, como o pez: porém, que vendo-a elle

Qqq 3,daquel--
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3
,daquella maneira , devotamente, e de bom coração a enco-

5
,mendára ao Santo Condeftabre, para que rogaííe a Deos

,lhe défíe outra vez vida para o fervir : e cjuenaquella mef-

,3 ma hora por virtude de Deos, e intercefíaó do Santo Con-

deftabre a moça fe levantara viva, e fãa, efemdoralgu-
33

„ ma.

Refuícita o fi-

lho de Gomes
.Annes.

;

Reíufcita hum
Rapaz, que

ir.oneo cm hu-

ma Atafona.

35

ioói „ Gomes Annes , morador no Moinho do Cubo ,

?
no Termo de Santarém, teftifica ,

que andando hum feu fi*

„lho brincando com outros rapazes da fua idade junto á agua,

3? o rio o levou dous tiros de béfta diílante do lugar, donde

3 , cahio, e por mais diligencias ,
que fefizeraó, nunca o po-

„deraô achar, íaivo a cabo de huma grande hora, queoti-

„ ráraó já morto de hum pego do dito rio : e que elle , e os

„ mais viíinhos , que naqueíla occafiaò fe acharão prefentes,

„em vendo o rapaz daquella forte com muitas lagrimas nos

„ olhos começarão rijamente a bradar pelo Santo Condefta-

5 , bre ,
pedindo-lhe com grande fe foíTe fervido rogar a Deos,

33 que refufcitaíle aquelle moço : e que logo naquelle infían-

3, te o moço acordou como fe fora de hum fuave fomno, bra-

3, dando por fua may ,
que lhe déííe de comer. Do que to-

ados os circumítantes deraõ muitas graças a Deos, por tal

3, milagre, que obrara por intercefíaó do feu Servo, o San-

„ to Condeftabre.

1062 5,Martim Pires, Atafoneiro, a quem chamavaõ

„ de Alcunha o das Coberturas, morador naFreguezia deS.Ni-

„ coláo da Cidade de Lisboa , teftifica, que em fua cafa tinha

3, por hofpede a hum Lourenço Efteves, Efcudeiro d'E!Rey

33 D. AfFonío , o qual trouxe comfigo hum rapaz de onze até

3) doze annos : e que fua mulher em certo dia mandara ao di-

,, to moço lançafíe o trigo ,
que eftava em huma alcofa, na moe-

J7 ga da fua Atafona, andando a mula naqueíla occafiaò moen-

3, do : e que lançando o rapaz aílím o trigo , quando fe quiz

„fahir , naÓ fe foube guardar taó depreíía 5 que o naõ apa-

3,nhaííe a almanjarra entre fi , e a parede; de tal forte, que

„ quando a mula aflim o achou, tirou taÓ rijo , que quebrou os

3, traftos em pedaços , e o moço cahio em terra morto , Ian-

35 çando pela boca o fel : e levando-o para cima de hum fo-

33 brado feu ,
para o haverem de amortalhar , quando a dita

„ fua mulher aflim o vio morto 3 íe lançou fobre elle 3 choran-

,3 do
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)5 do infinitas lagrimas, e bradando em altas vozes pelo San-
„ to Condeíiabre

, que lhe acudiííe naquella occaíiaõ , rogan-
„do ao poderoio, e altoDeos por elle, para que lhe tor-

„ naflV a alma ao corpo , e que ella lhe promettia de lhe man-
„ dar dizer huma MiíTa : e acabando ella de lhe fazer eíla pro-
-,,, meíla , logo naquella própria hora , e de improvifo, por vir-

5, tude de Deos , e interceífaõ do Santo Condeíiabre, o moço
„ começou de bafejar , e fallar, dando muitas graças a Deos,
„ e á Virgem Santa MARIA fua Mãy , e ao Santo Condeíta-
3, bre

; e fe levantara logo fem lefaõ alguma , como fe nunca
„ por elle paíTára o tal íucceíTo : e que ao outro dia o trouxe-
„ rao ao Moíleiro de SantaMARIA do Carmo de Lisboa ao
3 ,

oríerecer ao Santo Condeíiabre na fua fepultura, e mandá-
33 ra fua mulher dizer a MiíTa , que promettera.

1063 „ Diogo Gil , Carpinteiro de cafas , morador na mm^or.
3, rua dajubetana da Cidade de Lisboa , teftifica, que fua mu- fe

deDios°

„lher parira, com grande perigo de fua vida , hum filho, o
3, qual logo dahi a poucas horas morrera : e que eftando ailim
,, morto por efpaço de quafi huma hora, e fazendo dk 3 e
33 fua mulher, e as viíinhas

, que a acompanhavaô,depreca-
„çaõ ao Santo Condeíiabre, para que rogaíle a Deos foífe

33 fervido de tornar a alma áqueile corpo ; a criança logo de
,t improvifo refufcitou , e ao outro dia o vieraó oíferecer ao
33 Santo Condeíiabre ao Morteiro de Santa MARIA do Car-
3, mo, onde elie eftava fepultado.

W'

V*'

.

§. II.

De varias apparições do Santo Condeftavel a algumas pé/Toas:
e de outras

, que por fua interceffao forao livres

do Demónio , que as atormentava.

I0^4 »Tí TT Um homem, que por modeftia nao fe A PParece,i

» i~i nomea, teftirka, que elle foy ferido |ÍI2
f

dc¥
<H Â Cl a 1

'
1

• /i
num leu dei

5? JL JL de peite, da qual em huma noite efte- EOj

„ ve quafi morto : e que defte mal lhe dar taõ fortemente, ti-

„ vera elle para fi, fer a caufa por haver quinze annos , que
„ nao íe confeííava , envergonhado dos graves peccados, aue
3, contra Deos havia comettido : e que vendo-íe elie em 'tal

Qh<3 2, â,peri-

e a
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„ perigo , eficazmente , e de bom coração fe encomendara

35 ao Santo Condeftabre ,
pedindo-lhe , que de Dcos Nof-

.
i

'

ÍJ'.|
Jj!;,:,

Appaiece , è

livra de huma
entermidade >

ao Padre Mar»

tim Vaíqucs.

„ ío Senhor lhe houveíTe vida pelo efpaço de tempo necek

„ fario , até fer bem confeíTado , e fazer penitencia de feus

„ grandes peccados : e que eftando aífim na cama fazendo ao

„ Santo Condeftabre efta fua deprecaçaõ , lhe apparecera vi-

„ íívelmente o dito Santo Conde, e lhe diíTera ; Que nao ti-

3, veffe medo
;
que em virtude de Deos elle Jararia daquella en-

fermidade ; e que chegando-fe a elle , lhe levantara o braço,

, 3 onde tinha a nafeença, elhe puzera as mãos nella , dizen-

3) do-lhe: Que como amanheceffe, fefoffe logo confeffar y
e fa-

v&er penitencia de ]eus peccados. E que elleemamanhecen-

5 , do, fe achara fao, e fem ferida, nem dor alguma. O que

„ elle vendo fe levantara logo da cama , e fe fora confeftar

„ inteiramente, e recebera a penitencia de feus peccados ;e

„ em acção de graças fora em romaria ao Mofieiro da Vir-

„ gem Santa MARIA do Carmo de Lisboa, á fepultura do

3, Santo Condeftabre.

1065 „ Martim Vafques , Clérigo de MiíTa , natural da

,,Cidade deBéja, e nella morador, teftiflca, que elle tinha

,,hum Noli me tangere no nariz, o qual lhe paífava as ven-

3, tas de parte a parte , e que nunca poderá haver íaude por

„ mais Cirurgiões, que o curarão : e que vendo-fe elle em
„tal defefperaçaõ , devotamente, e com grande fé fe enco-

,, mendara de todo feu coração ao Santo Condeftabre, e lhe

„ promettera ,
que em todos os dias de fua vida lhe diria ca-

,,dadia humRefponfo, e lhe viria dizer huma Mifta á íua

3J
Cafa , fe lhe alcançaífe de Deos faude : e que eftando na-

„quella própria noite, em que fizera efta promeífa , na fua

„ cama deitado , lhe apparecera vifivelmente o Santo Conde-

„ fíabre , e pondo-lhe as mãos no nariz , lhe diílera : Que

3, era fao em virtude do alto , e poderofo Deos , e que fe lem~

3, brafje^ do que lhe havia promettido ; e que defapparecendo

„0 dito Santo Condeftabre, elle puzera a mão no nariz, e

„ fe achara fao de todo , como fe nunca tal mal tivera. O que

„ vifto, viera logo ao Mofteiro de Santa MARIA do Mon-

5) te do Carmo da Cidade de Lisboa, aonde o Santo Conde-

„ftabre eftava fepultado , a lhe dizer a MiíTa promettida, e

„que todos os dias lhe rezava o Refponfo, que lhe promet-

3, terá. 1066 „Hum3i
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1066 „ Hum certo homem , morador na Cidade de Lif-

>, boa, fe refolveo em matar a fua mulher
, por íuípeitar

„ que ella lhe tinha cometido adultério : e querendo por íua
3 ,

determinação em execução
, naÓ foy com tanto fegredo

„ que a dita mulher o naÔ vieíle a alcançar. Mas vendo-fe
„ ella em tal conflido, devotamente íe encomendou ao San.
„to Condeftabre, pedindo-lhe com grande efficacia, quero-
„ galre a Deos

, que affim como ella eftava innocente
> do

„ que feu mando lhe impunha
, affim a livra/Te daquelle pe-

„ ngo de^morte. A penas tinha feito efta mulher efta fua de-
3) precação, quando de improvifo o marido cahio por terra
„ adormecido

: e eftando daquella íorte, lhe appareceo o Saa-
„to Condeftabre, e lhe diííe eftas formaes palavras ; Ami-
„go, porque queres matar a tua mulher, eftando ella inno-
„cente

, e /em te offenderl Ella eflá fim a culpa, que tua
„fantajia lhe impõem : mas o inimigo das almas he a cau/a de
3 ,

tudo iflo ^ e tu lha tens dado também , pois ha nove annos
„que tenaoconfefas, nem alimpas tua confciência como verda-
„deiroChnflão: pelo que , em amanhecendo te vay confiffar
55 bem, e verdadeiramente , chega-te a Deos , e pede-lhe per-
„ daõ de tuas culpas

, e juntamente á tua boa , e virtuo/a mu-
„ iher, do intento que trazias contra ella, e arrenega do De-
y,momo inimigo teu. Em dizendo ifto defappareceo : o que
„ vifto por efte homem, em amanhecendo le foy confeílar

„ bem , e inteiramente ; e com grandes lagrimas , e contri-
ção de feus peccados, recebeo a penitencia

, que ieuCon-
„ feífor lhe deu em íatisfaçaó delles , e dalli por diante nun-
„ ca mais teve a tal fantaíia , antes amou muito á dita fua mu-
,,lher.

1067 „ Martim Annes , morador na Cidade de Lei-
ria, aonde chamaõ as Cortes , teftifica

, que elle foy muito
>, doente de huma efquinencia, e que defta enfermidade ef-

„ tivera muito perto da morte
, por ter a garganta muito gr a-

„ vemente inchada : e que vendo-fe elle daquella forte, e
„juntamente, que lhe naó davaó nenhum remédio á taô gran-
de mal os Cirurgiões, e Médicos

, queocuravaõ; nem as

„ mefinhas
, que lhe punhaõ , lhe aproveitavaó -

y
antes o mai

„ com ellas lhe crefcia mais : elle devotamente , e com gran-
„ de fe, nafcida de feu coração , fe encomendou ao Santo Con-

3, deftabre,

Appafece , e
:

impede huma
morte injuíta;

I

Palavras dd
Servo de Deo$

Lina de huma
cíquínencia a
Martim Armes;
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„deftabre, pedindo com grande efficacia

,
que rogaíTe ao al-

"
to , e poderoío Deos por elle

,
que lhe concedelfe faude, e

]] o livraíTe daquelle tao manifeífo perigo: e que acabando
'

de fazer efta íua deprecaçao ao Santo Condeílabre, elle lhe

"apparecera vifivelmente , e lhe diííera: Que nad temeffe ,

\\
porque Deos Noffo Senhor lhe tinha concedido faude: eque

l]
chegando a elle, lhe puzera as mãos na garganta , e logo

H defapparecera : e que naquella mefma hora elle Martim An-

,'nes recebera perfeita lande, como fe nunca tal enfermida-

de tivera : e viera logo em romaria ao Morteiro de Santa

] MARIA do Carmo da Cidade de Lisboa, á fepultura do

; dito Santo Condeílabre , a lhe dar as graças pelo grande be-

5) neficio> que lhe fizera.

1068 „ Martim Martins, morador na Villa do Sardoal,

„ teftifica, que elle tinha hum filho, o qual era tentado do

,, Demónio , havia féis annos inteiros , e vinha-lhe de quin-

„ ze em quinze dias , e ás vezes de mez em mez ; e que ul-

timamente lhe veyo com tanta vehemencia , que quando o

„ deixou, ficou o moço fora de feu juizo. E andando elle com

„ o enfermo fazendo muitas romarias a diverfas Igrejas , e
'„ Santos, nunca para elle alcançara faude. Mas que ouvin-

„ do contar os muitos milagres , e maravilhas, que Deos Nof-

„fo Senhor fazia, por interceííaò do Santo Condeílabre
; de-

votamente, e com grande fé, lhe pedira, que rogafle a

„ Deos quizeííe dar faude , e livrar aquelle feu filho de tao

,, grande inimigo ; e que lhe dera a beber huma pouca de ter-

„ra da fepultura, onde o dito Santo Conde eftava enterra-

„ do, e que outra pouca da dita terra puzera ao pefcoço do

puuSatwdâ. „moço; e que logo em lhe dando a beber a dita terra por

,, virtude deDeosNoílo Senhor, e interceííaò do Santo Con-

,, deftabre o moço ficara livre do inimigo, e nunca mais lhe

,, tornara, e juntamente ficara com feu perfeito juizo , co-

,, mo de antes tinha. O que vitío por elle Martim Martins
,

„ viera logo com o dito feu filho ao Moíleiro de Santa MA-
„ RiA do Carmo de Lisboa , a dar as graças ao Santo Con-

,, deftabre na fua fepultura.

1069 ,, Joaõ Annes Corte-Real , morador na Fregue-

,,zia deNoíía Senhora dos Olivaes, Termo da Cidade de

•„ Lisboa 3
tefiifica, que fua mulher era aífombrada de dous

eípiri-

Llvjrã de efpí-

ruos malignos

á mulher de

Joaõ,Armes*
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,, efpiritos malignos , os quaes fallavaõ dentro delia, e grave

„ mente a atormentavaò muito a miúdo. Porém
,
que tendo

„elle noticia dos maravilhoíbs milagres
, que o Senhor Deos

„ obrava pelos rogos do Santo Condeítabre, elle a trouxera

„ ao Moíleiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Car-
„mo, aonde o Corpo do dito Santo Condeílabre eftava en-

„ terrado, e ahi com grande eficácia lhe pedira foíTe fervido

„ de interceder por ella a Deos
, para que a livralTe de taÒ

„ cruéis inimigos : e que logo naquella própria hora, e lugar,

,, á vifía de todos os que prefentes eílavaõ , a largarão aquel-
„les infernaes efpiritos j deixando dous finaes , afaber, ca-

,, da hum íeu dinheiro : e que nunca mais os ditos eípiritos lhe

„ vieraó em quanto ella viveo.

1070 „Pero Vafques, Alfayate, morador na rua No-
„ va da Cidade de Lisboa, teftifica , que elle tinha hum filho, ™pTov°4«s

„ ao qual de quando em quando dava huma dor taõ grande,

„ que o defacordava, e lhe fazia botar muitas efcumas pela

„ boca j e que todos os Médicos , e Cirurgiões da ditaCida-

„ de , que o virão , diíTeraó , que o moço era aílombrado

31 do Demónio ; e que depois de lhe ter feito muitas méfi-

„nhas, as quaes nao aproveitarão, andara fazendo com el-

„ le muitas romarias a varias Igrejas , e nunca lhe poderá al-

cançar faude : eque naõ íabendo elle já o que IhefizeíTe,

3, ouvira contar a algumas peíToas os grandes milagres , que

„ Deos NolTo Senhor , pelo íeu Servo o Santo Condeílabre,

„ obrava: o que ouvido por elle, logo com grande devo-

„ çaó, e fé, lho encomendara, rogando-lhe, que pediíTe ao

„ Senhor Deos todo poderofo , lhe quizeífe dar faude , e o
3, livraíTe daquelle mal taõ grande : e que logo por virtude

„ de Deos , e rogos do Santo Condeílabre o moço ficara \i~

„ vre y e fao da dita dor.

' Á
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§. in.

Dos enfermos de males nos olhos
, que âe Deos Noffo Se*

nbor alcançarão Jande por intercejfao do San-

to Condeflabre.

Reftitue huni

olho a Brites

A&onfo.

íromefTa de ca-

1071 „ Tf) Rites AfFonfo , moradora na Villa de Tho-

j> JI> mar 5 affirma, em como ella houve huma

„ taÓ grande pancada no olho direito , caufada de hum oífo,

„ com que lhe atirarão ,
que o olho logo lhe faltou fora , e

35 que o tivera aífim fora por algum efpaço na mão j e que tor-

3, nando ellamefma a metelo no feu lugar, huma viíinha íua,

3, que com ella eftava naquella oGcafiaÓ, lhe diílera, que com
„ grande fé, e devoção fe encomendaíTe ao Senhor Santo Con-v

3)deítabre 5 elhe prometteíle humas capellas de prata , eque
peíiasdc prata.

35 ella ficava por fiadora , que o dito Santo Condeílabre , de

3, Deos Noíío Senhor lhe alcançaria faude perfeita j e que ven-

3, do ella o que a vifinha lhe dizia , devotamente , e de to-

3, do o coração fe encomendara ao dito Santo Conde , pedin-

,, do-Ihe ,
que intercedeífe a Deos por ella , para que lhe déf-

3,fe faude: e que logo em acabando a fua deprecaçaõ, ella

3, por virtude de Deos, e interceflaõ do Santo Condeflabre

„ recebera perfeita faude, e ficara faa do olho, aííim como
3 , dantes era: e que viera ao Moíleiro de Santa MARIA do
3, Carmo de Lisboa em romaria, e trouxera ao Santo Con-
„ deftabre a offerta , que lhe promettera.

1072 ,, Pêro Efteves Canfado , morador no Termo da

„ Villa de Óbidos, teftifica, que elle de huma pancada que-

3, brára hum olho, o qual lhe fahira logo fora da cabeça , e eíli-

3, vera pendurado por efpaço de tempo , e era a dor taò gran-

3, de, e exceffiva , que nelle tinha, que eílivera a perigo de

„ perder a vida: e que encomendando-fe naquelle conftòo
,, devo: amente ao Senhor Santo Condeftabre

,
para que lhe al-

3, cançaííe do alto Deos faude, pozera no olho enfermo, dater-

3, ra da fepultura do dito Santo Conde , e que logo em
. virtu-

,, de de Deos , e por interceífao delle dito Santo, o olho tor-

3, nou a feu lugar, e que recebera perfeita faude , de que deu
3; a Deos muitas graças.

I073 »FrJoaõ

Semelhante*

maravilha feí

ta a Pêro Efte

7e$.
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1073 ,, Fr. João da Magdalena , Religiofo da Ordem

& de Santa MARIA das Mercês , teílifka
, que elle eítivera

3 ,
doente por muito tempo de hum olho, o qual naô íómen-

3 , te lhe inchou , mas também todo o rofto , e cabeça ; e era

5, taó terrivel a dor, que nelle tinha , que o naõ deixava dor-
„mir, nem focegar: e que dando conta de tudo iílo aos

„ Médicos, e Cirurgiões da Cidade de Lisboa , elles fenao
3 , atreverão a pôr nelle mão para o curarem: e que vendo-fe
,, aífim deíamparado de remédio humano , fe viera ao Moílei-
„ro de Santa MARIA do Carmo, e fe encomendara devo-
3, tamente ao Senhor Santo Condeílabre , promettendo-lhe de
3, lhe dizer huma MiíTa , fe lhe alcançaífe de Deos NoíTo Se-
3, nhor faude : e que indo-fe para a caía, onde morava , fe lan-

3,çou a dormir, e ao meyo dia acordara, e fentira, que ti-

j, nha o rofto melhorado , e eílava fem dor no olho : e que
„ chamando pelo dono da caía, para que o viííe, elle acha-

3>ra, que o olho eílava rebentado pela fobrancelha , e o ro-
3,íto, e cabeça eílavaò deíínchados : eteftifka, queembre-
,,ves horas, por mercê de Deos, e rogos do Santo Conde-
jS ftabre , recebera perfeita faude : e que viera ao dito Morteiro

?) do Carmo a cumprir a fua promeífa.

i 074 ,, Catharina Affonfo , moradora no Lugar de Sa-

33 rilhos o Pequeno, da banda do Alem-tejo, teílifica, que
3,ella era cega de hum olho, caufado ifto de huma dor gran-

ate, que nelle lhe dera: e que por mais méíinhas , e cu-

„ ras
, que lhe fizeraó , nada lhe aproveitara. Porem

, que
a, vendo-fe ella aífim deíla maneira , fe oíferecera devota , e

„ eficazmente ao Senhor Santo Condeílabre
, pedindo-lhe de

3 , todo o coração
,
quizeífe interceder por ella a Deos, para

3 ,
que lhe concedeíTe faude: e que em acabando de fazer efta

3 , fua deprecaçaÕ, vira logo do olho aífim, etaó perfeitamen-
,yte, como via delle antes daquella enfermidade: e que vie-

3 , ra ao Moíleiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Car.

,, mo da Cidade de Lisboa, aonde o Santo Conde eílava fe-

,, poleado, a lhe render as graças da mercê, que lhe havia

,, feito.

1075 ,; Domingos Bernardes, criado que foy do San-

,, to Condeílabre, e morador na Cidade de Lisboa , teílifica,

3, que elle era cego de hum olho , e que delle naó via nada,

Rrr 3 , e do

livra da mofe*
ftí'a de hum
olho ao Padre
Fr. Joaõ da
Magdalena.

Promeffa de
huma Miffdo

Livra da ce~

gucira de hum
olho a Cacha-
rias Affoaio.

'

Faz outro be-

nefkio íeme-
Ihame, a Do-
mingos Ber~
nardes.
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„ e do outro hia já perdendo a vifta ; e tanto, que já nao via

,,bem por onde andava : e que vendo-fe daquella íorte , e

a , que lhe naõ aproveitavaõ os remédios , que lhe faziaô, el-

„ le fe viera ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA do Car-

3 , mo de Lisboa á fepultura do Senhor Santo Condeftabre ; e

3J devotamente lhe pedira, que já que elleem fua vida o fer-

3 , vira com tanto amor, e cuidado, que agora foííe íeu in-

„ terceíTor para com Deos , para que lhe déíle faude nos olhos:

,, e que nelles logo alli puzera da terra da fua fepultura , e

,, que ao outro dia elle logo vio de ambos os olhos , como

„ fe nunca nelles tivera lefaó alguma.

1076 ,, Beatriz Dias, moradora na Cidade de Lisboa,

„junto á Igreja de NoíTa Senhora da Oliveira, teftiflca, em
„ como ella tinha huma verruga dentro em hum olho havia

„ mais de três annos ; e que por mais méíinhas , que lhe pu-

„ zeraõ os Cirurgiões da dita Cidade no olho, nunca a po-

3 , derao dar íaa. Mas que vendo ella os muitos, e grandes

3, milagres , que Deos NoíTo Senhor obrava pelo feu Servo o

„ Santo Condeftabre ; devota, e eficazmente fe encomenda-

j, ra a elle, e que viera ao Mofteiro de Santa MARIA do

3, Carmo em romaria á fepultura do dito Santo Conde, e to-

3, mára da terra delia , e a puzera no olho, onde tinha a ver-

3, ruga, e que logo naquella hora fe íumio, e ella ficara íaa

3, de todo, dando a Deos infinitas graças.

1077 , 9Joaó Annes , Corretor de fazendas na Cidade

,, de Lisboa , morador na Freguezia deS. Nicoláo da mefma

„ Cidade, teftiflca , em como elle perdeo a vifta de ambos
os olhos, de tal maneira, que de nenhum delles via cou-

fa alguma : e que vendo-fe daquella forte , e que já nao

,, havia remédio humano , que lhe fizeíTem
, porque todos

„ lhe tinhaó applicado os Médicos , e Cirurgiões
, que o cu-

,, ráraõ , fem nenhum lhe aproveitar ; fe viera ao Mofteiro

3, de Santa MARIA do Carmo da dita Cidade , á fepultura

,, do Santo Condeftabre, e fe encomendara de todo o cora-

3 ,
çao a elle, rogando-lhe foíTe feu interceftbr diante do aí-

3, to, e poderofo Deos, para que lhe déíTe vifta: e que to-

3, mára da terra da fua fepultura, e a puzera nos olhos com
,, muita fé , e devoção , e que por graça de Deos , e virtu-

3, de do Santo Condeftabre j elle recebera logo deimprovifo

93
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5 , perfeita vifla nos olhos, como de antes tinha.

1078 „ Beatriz Gonfalves , moradora junto a Sé da
L?vradcÉe

& Cidade de Lisboa, teftifica, que elia nao via de ambos os
„ olhos, havia mais de quatro mezes, e que pondo nelles
*, murtas méímhas, nada lhe aproveitara. O que viflo porei-
3 ,

la
,
devotamente, e com grande fé fe encomendara ao San-

3 ,
to Condeítabre

, e que puzera da terra da fua fepuliura ao
3,pefcoço, e que Jogo naquelle inftante recuperara faude,e
„ lhe tornara a vifta taÒ cumpridamente, como de antes a tinha-
„e que viera ao Moíteiro de Santa MARIA do Carmo da Ci-
â,dade de Lisboa a dar graças a Deos pela mercê , que lhe
„ fizera

, por interceíTaÓ do feu Servo o Santo Condeflabre.
1079

.
» A mulher de Joaõ Portel, moradora na Cida-

3 ,
de de Lisboa no bayrro de Alfama , aonde chamao a La-

»pa> teftifica, que era cega de ambos os olhos havia largo
„ tempo, fendo que em todo elle andara em mãos deCirur-
3 , gioes , e de Meftres particulares, os quaes nunca lhe pode-
rão dar remédio ao feu mal : e que vendo ella , que nao
a ,

tinha melhoria, antes cada vez pior fe achava, viera ao
:,, Mofteiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo
„ da mefma Cidade

, aonde o Santo Condeftabre fora fepulta-
9 , do, e diante da fua fepultura eficazmente, e com grande
5, fe lhe pedira

, que por fua virtude , e merecimentos roffaf-
„íe a Deos, que lhe deíTe faude; e tomara da terra da dita
„ fepultura , e que a puzera nos olhos , e ao pefcoço , e que
„logo pela graça de Deos, e interceífao do Santo Conde-
„ ftabre recebera nos olhos vifta taó perfeita , como a tivera
3 , em fua mocidade.

1080 „ Diogo Gonfalves Bocarro , natural da Cida-
3) de de Beja, e na mefma morador, certifica, que nao via
„ nenhuma coufa de ambos os olhos • e quetaô cego era deí-
«les, que nem o lume da candeya via. Mas que ouvindo el-

„ le fallar nos grandes 5 e maravilhoíos milagres , que o Omni-
potente, e alto Deos obrava peia interceífao do Senhor San-
„ to Condeftabre

, elle fe viera á Cidade de Lisboa em ro-
„mana ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA do Monte do
„ Carmo, aonde o dito Santo Conde fora fepuítado, e dian-
„te defoa fepultura lhe pedira com grande efficacia

, e de-
35 Voçaó, que fofte feu interceflor para com Deos No ílo Se-

Rn* 2 -nhor»

Livra de feme-
lhantc cegueira
a Diogo Gon.
íalves Bocar-
ro.

3}
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„ nhor para que lhe déíTe vifta , e que lhe promettia de lhe

„ offertar huns olhos de cera ; e que pondo a terra da íua fe-

„ pultura nos olhos, logo fora faó delles , e recebera de im-

„ provifo perfeita vifta , aííim como dantes a tinha.

1081 j, Leonor Eíteves, mulher que foy de AíFonfo

3) Luiz, moradora no Termo daVilla de Almada , aonde cha-

„maõ o Barco de Martim Affbnjo^ teftifica , que ejla havia

3, grande tempo eftava doente dos olhos ; e que taó efcaífa-

, mente viaja delles ,
que naõ conhecia pela vifta nenhuma

3,peííoa : mas que tendo ella noticia dos muitos, e grandes

„ milagres , que o Senhor Santo Condeftabre fazia, em virtu-

3, de de Deos , ella fe encomendara a elle devota , e efficaz-

,3 mente, e que tomara da terra da fua íepultura, eapuze-

33 ra nos olhos , e que logo naquelle inftante recebera perfei-

,, ta faude nelies.

1082 ,, Ayres Gonfalves , morador na Cidade deLif-

„ boa na Freguezia de S.GiaÓ, da meíma Cidade, teftifka, que

„ elle dera em hum feu moço com huma meya de ilhoz pela

3 , cabeça , ao qual fe lhe meteo huma agulheta da ataca , que

3, na meya eftava pegada , por hum olho , de tal maneira, que

3, logo lho vaiou. O que vendo elle dito Ayres Gonfalves ,

,, levado do que tinha feito , e de compaixão do moço, co*

3, meçou com grande eíficacia a bradar pelo Santo Condefta-

„bre, pedindo-lhe, que lhe acudiífe naquelle confliclo , ro-

dando a Deos déíTe faude áquelle moço , por fua infinita

„ bondade , e mifericordia ; e que logo naquelle inftante o

„ moço recebera faude , fem lhe ficar lefaó alguma : do que

3 5 deu a Deos muitas graças.

1083 „ Affonfo Annes , criado do Infante D. Fernan-

3, do 3 e morador na Villa de Santarém , teftifica , que elle

3, era muy doente dos olhos; e de tal maneira , que os tinha

3,ja cubertos , e naõ divifava peftba alguma : e que por naõ

,, achar já remédio humano, que lhe fizeííe para ter vifta, le

3, veyo ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA do Monte c\o

„ Carmo da Cidade de Lisboa , aonde o Senhor Santo Con-

, T
deílabre fora fepultado , e de bom coração , e grande fé ,

3, fe encomendara a elle, e lhe pedira com grande arTeéro,

5) que rogaífe ao PoderoíoDeos lhe déífe vifta, equetomá-

„ ta da terra da fua fepultura 5 e a puzera nos olhos; eque

„ em
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5 , em a pondo, recebera vifta, como de antes tinha, e fefo-
, 5

ra de todo faõ para íua caía.

1084 „ Maria Vicente, Gallega , moradora na Cidade
„ de Leiria, teílifica

, que ella era cega de todo havia mui-
3
,tos annos

, e de tal maneira o eftava , que nao via o quan-
to do era dia

, ou noite ; e que eftando em certa occaíiao fal-

3 ,
lando a íua porta com algumas peílbas , entre varias prati-

3 , cas , que falláraõ
, foy huma nos grandiofos milagres

3 e ma-
>, ravilhas, queDeosNoflo Senhor obrara por rogos do Se-
„nhor Santo Condeílabre: o que ella ouvindo, le recolhe-
„ra em fuacafa, e proftrada de joelhos pedira eficazmente
,, ao dito Santo Conde , lhe alcançaííe de Deos viíla ; e que
„ acabando de fazer a dita fua deprecaçao , ella fe achara com
„ vifta tao perfeita nos olhos , como de antes a poíluía : o
„que fabendo todos aquelles, que a conheciaõ , em quanto

,
foy cega

, deraô muitos louvores a Deos por taõ grande mi.
,
lagre, que obrara por interceíTao do feia Servo o Santo Con-

3, deftabre.

1085 „ Vaíco Gil, morador na Cidade de Lisboa, na
5,FregueziadeS.Giaó da mefma Cidade, teílifica, em como
,, elle tinha huma grande empola na menina de hum olho, a
„qual lhe fizera de todo perder a viíla delle ; e que conhe-
cendo elle o perigo, em que eftava fua vida, com grande
,, fé, e devoção fe encomendara ao Santo Condeílabre, pe-
,, dindo-lhe rogaíle a Deos por elle, para que \he déíTe faude;
3 ,

a qual elle por rogos do dito Santo Condeílabre recuperou
„ logo em acabando de fazer a deprecaçao.

108Ó
, ,Joaõ Goníalves , morador na Villa de Setúbal,

,, teftifica , que a elle lhe nafceo hum filho com huma belí-
,, da em hum olho ; de tal forte

} que o menino delle nao via
„ nada

, e que por mais méfinhas, que lhe applicárao, nunca
„nelle pôde ter vifta. Mas que ouvindo ellefallara algumas
„peíToas da Viíla nos grandiofos , e admiráveis milagres,
,,que Deos Noftb Senhor obrava por interceíTao do feu Ser-
„ vo o Santo Condeílabre

; elle devotamente lhe pedira
, que

3 ,
por feus merecimentos rogaíTe a Deos qnizeíTe dar vifta per-

„ feita áquelle feu filho, e que lhe promettia de lho levar a
„ oíFerecer á fua fepultura : e que logo pela interceíTao do di-
>, to Santo Condeílabre, o menino recebera de Deos vifta no

» olho
à

Dá vifta a hu-
ma cega , cha-
mada Maria
Vicente.

Vafcotíilheíi.

tre de huma
enfermidade
em hum olho*

Faz íernelhan-

te favor a hnm
filho de Joaõ
Goníalves.

>
,
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3 , olho , e fe lhe tirara a belida delle de improvifo , e que

35 em acção de graças, viera ao Mofleiro de SantaMARIA
, do Carmo da Cidade de Lisboa, a cumprir fua promeíTa.

1087 3, Affbníò Pires Farpado , morador na Cidade

„ de Évora na rua de Alconchel , teftifica , que huma fua fi-

3, lha perdera de todo a vifta de hum olho, e que a caufa

,de a perder fora huma grande belida , que lhe nafeera nel-

3,le, eque defta forte eftivera alguns annos , nos quaes lhe

„ fizeraô muitos remédios, íem com ellesfentir melhoria al-

3 ,
guma. Mas como quer que cada dia foíTem novas a Évora

„ dos muitos , e grandes milagres , que Deos Noíío Senhor

3 , fazia pelos rogos do Santo Condeftabre , elle ditoAífonfo

„ Pires mandara bufear a Lisboa da terra da fua fepultura , e

,,fendolhe levada a puzera com grande devoção fobre o olho

35 enfermo da dita íua filha, encomendando-a de todo o co-

,, ração ao Santo Condeftabre para que de Deos lhe alcançaf-

,, fe laude j e que logo de improvifo em lhe pondo a dita ter-

33 ra, a moça recebera perfeita vifta no olho, e ficara de to-

ai do íãa.

1088 „ Catharina Vafques , moradora na Villa de San-
^ainarma vai-

v ?> .1*1/ íí'C !
" J

qU« livre de
j? tarem , na Freguezia de Alcáçova 3

teftifica ,
que havia dez-

cegueira.

^^^ ^^ ^^g ^.^ ^os Q j

^

Qs : e ^e taj mane j ra e ftava ce_

„ ga 3 que nem a luz do dia podia ver , e a caufa defta fua ce-

gueira fora huma grande enfermidade, que antecedentemen-

te havia tido : e que vendo-fe ella defta forte , fizera devo-

ltas orações ao Santo Condeftabre, para que por feus mere-

3) cimentos lhe alcançaíTe de Deos vifta nos olhos, e que to-

3, mára da terra de lua fepultura , e desfazendo-a em agua os

„ lavara com ella , e que logo recebera de Deos perfeita vifta

3, por interceffaõ do Santo Condeftabre.

o filho d- Go- io^9 „ Gomes Annes, morador no Moinho do Cubo,
mes Anncs li-

5) no Termo da Villa de Sanearem, teftifica, que elle tinha

dc

e

humoihò!
a

3, hum filho, o qual de huma pancada quebrara de todo hum
,,olho: o que elle vendo, e lembrando-fe muito bem da

„ mercê grande, que Deos Noíío Senhor lhe fizera, porin-

3, tercefiao do Santo Condeftabre em lhe refufeitar outro filho,

„ que fe lhe afogara no rio , começara a bradar, e a chamar

3, pelo dito Santo Condeftabre , que lhe acudiífe naquelle con-

„ ilido , e rogaífe a Deos défte vifta áquelle moço •> e que lo-

»g°

Catharina Vai-
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Livra da cea

gueira a Joaô
Affonfo.

Expeíimeftíâo
meímo favor

hum criado de

3 ,
go por virtude de Deos

, e por interceíTao do Santo Con-
jjdeftabre^o moço recebera faude, e vifta no olho, e delle

7 , ficara íaõ, afíim como eftava do outro,

1090 „ João Affonfo, morador era Leça, teftifica, que
3 ,

elle era cego de ambos os olhos havia três mezes ; e que
5 ,

depois de lhe fazerem muitos remédios, os quaes lhe naõ
„ aproveitava©

, lhe aconfelháraÓ algumas peíToas fuás ami-
„gas, que vieífe ao Mofterro da Virgem Santa MARIA
3, do Monte do Carmo de Lisboa á fepultura do Santo Conde-
3 ,ítabre; porque diziaõ , que elle fazia muitos milagres: e
„ que tomando elle efte confelho, íepuzera logo a caminho,
„ e chegando ao dito Mofteiro, proftrado por terra diante da
„ fepultura do dito^Santo Condeftabre lhe pedira comgran-
a ,
de fé

,
e devoção, que intercedeíTe a Deos por elle, para

3, que lhe défTe vifta; e que puzera nos olhos a terra da fua

„ fepultura
, e que logo de improvifo recebera perfeita íaude>

„ e fora faõ de todo para fua cafa.

1091 „ Luiz Mendes de Vafconcellos , Fidalgo da Ca-
3, fad'ElRey,e mora dor na Cidade de Lisboa, teftifica, que
„ elle tinha hum criado por nome Joanne , o qual eftava ce- l™ fieí
„ go^de todo havia mais de hum atino , e de tal maneira

, que tViUoMtl'

,* naõ via a luz do dia : e que hum Fernão Gonfal ves, Eftribei-

j$ ro da Infanta Dona Ifabel , mulher do Infante D.João, Jhe
„ diífera hum dia

,
que com elle efteve, que orTereceflè aquelle

„ moço a Deos, eá Virgem Santa MARIA, e ao Santo Con-
„ deftabre D. Nuno Alvares Pereira

,
para que rogafte a Deos

,, NoíTo Senhor por elle 3 e que logo receberia faude : o que
,,elle fizera aííim com grande devoção, e fé, e que logo de
,,, improvifo diante de todos os circumftantes o moço recebe-
„ ra faude

, e vifta nos olhos , e ficara de todo fao pela in-
,-, terceftaô do Santo Condeftabre. E porque o Infante D.Joaô
,3 fabía muito bem

,
que o moço eftava cego havia muito tem-

^,po, e efte milagre fora de improvifo ; eferevera humaCar-
„ ta ao Doutor Fr. Martinho Soutomayor, Religiofo daOrdem
„ de Santa MARIA do Carmo, para que prega ífe efte mila-
,, gre nos Púlpitos de, Lisboa, e vieftem todos em conhecimen-
to das maravilhas, que Deos obrava por intercelfaõ do San-
„ to Condeftabre

, e o próprio moço trouxe a Carta : e defte

„ milagre foraô teftimunhas todos os criados do dito Infante.

§, IV. Dos

•;%

'
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Dos enfermos de Ar> tolhidos , e àe outros males na cabeça t

que por iníerceffao do Santo Condefiabre alcançarão

de Deos faude.

JOaõ Efteves, morador na Cidade de Lisboa,

tefíifica, que a fua mulher dera o ar taõ for-

„ temente
,
que logo lhe torcera a boca , e o&

„ olhos: e que tendo ellejá perdidas as efperanças de tor-

3 , nar a cobrar faude por remédios humanos , pois applican-

3, do-lhe tantos, nenhum lhe tinha aproveitado ; elle fe fora

,,ao Mofteiro de Santa MARIA do Carmo de Lisboa, e en-

comendara com grande devoção adita fua mulher ao Santo

„ Condeftabre, pedindo-lhe, que pelos feus grandes mereci-

3 , mentos rogalle ao alto, e poderoíb Deos lhe quizelledar

„ faude ; e que trouxera da terra da fua fepultura , e a puze-

„ ra ao pefcoço da enferma, e que logo fora fáa, como fe nun-

„ ca tivera o dito mal.

1093 „ Maria Rodrigues , a Chamiça de alcunha, mo-

radora na rua Nova da Cidade de Lisboa , tefíifica
, que

„ a ella lhe dera o ar taõ rijamente, que logo lhe torcera a

„boca , e hum olho; de tal forte, que aboca, e o olho fe

„lhe puzera junto á orelha: mas que vendo ella, queafa-

, ma dos grandes milagres ,
que Deos NoíTo Senhor obrava

,
por interceífaõ do Santo Condeftabre hiacrefcendo; e aon-

„ de quer , que fe tratava delles , levantava os ânimos dos en-

,,fermos a pertendellos : ella levada de hum natural defejo

„ de ter faude, devotamente fe encomendara ao dito Santo

„ Condeftabre , para que rogaíTe a Deos por ella , que lhe

„ quizeífe dar faude : e que em acabando de fazer efta fua de-

„ precação adormecera ; e que quando acordara fe achara faa,

„ e a boca , e olho póílos nos feus lugares
, como fe nunca

, lhe dera o mal : e que naquelle próprio dia viera ao Moftei-

„ ro da fempre Virgem Santa MARíA do Monte do Carmo

„ render as graças ao Santo Condeftabre á fua fepultura pe-

„ la mercê grande , que lhe fizera.

1094 ,, Antão Lourenço, EfcrivaÕ do Thefouro Real,

3, e morador na Cidade de Lisboa , tefíifica
, que elle tinha

? j huma
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3,hunia moça deidade de quatorze annos, a quem lhe tinha
„ dado o ar em todo o corpo , havia íeis íemanas

, e de tal
3 ,
maneira, que Jhe tolhera Jogo os pés, e mãos, braços

3, cabeça, pefcoço, e falia; pela qual razão adita moça nao'
3, era lenhora de ú : e chegou o mal a tanto

, que huma noi-
„te lhetiverao a vela na mão, julgando todos, os que pre-
3, fentes eíiavaÓ , e ainda dous Médicos

, que a cui avao , que
3,naquella própria noite morria: e que ouvindo elle ifto, de-
3, vota 5 e efficazmente a orTerecera ao Santo Condeítabre
3,pedindo-lhe, que intercedeíTe a Deos por ella, que lhe
3,quizeíTe dar faude, porque era moça, e ainda poderia fa-
ro zer muitos ferviços a Deos NoíTo Senhor ; e que lhe pro-
3 ,

mettia de a levar em romaria ao Morteiro de Santa MARIA
„ do Carmo á fua íepultura : e que depois de fazer efta fua
„ deprecaçao, fora com grande fé, e devoção ao dito Moftei^
„ro, e tomara da terra da íepultura do dito Santo Conde
33 e Jevando-a para cafa 3 a dera a beber á moça ; e que logo
3) naquella hora por interce/Tao do Santo Condeítabre a mo-
„ ça recebera de Deos faude na falia, e em todas as mais
3, partes do corpo

, que tinha tolhidas, como fe nunca tive-
„ ra tal enfermidade

, e que logo viera ao dito Mofteiro a
,, cumprir fua promeíTa.

1095 ,>MartimGonfalves, Barqueiro, natural da Bei- Maiw
,3 ra

,
morador na Cidade de Lisboa , teítifíca

, que havia mais fa ' ves^
„ de féis mezes lhe dera o ar em hum braço, e taó fortemen-
,-,te, que lho tolhera todo, fem o poder manear para parte
3, alguma : e que ouvindo elle dizer os grandes milagres que
„ o poderoío Deos obrava pelos rogos do Santo Condeítabre,
3, elle lhe pedira devotamente, e com grande efíkacia naf-
5', cida de feu coração , que rogaíTe a Deos lhe quizeíTe dar
3) faude

;
e lhe promettera de por na fua fepultura hum bra-

„ ço de cera
; e de todos os dias lhe rezar hum Padre Noífo-

„ e que por virtude de Deos , e interceífaõ do Santo Con-
3,deílabre, naquella mefma noite elle fe achara de todo fao
„ do braço e viera trazer ao Mofteiro da Virgem Santa MA-
5,iUA do Monte do Carmo o braço de cera, que promet-
„tera. '

r

1096 „ JoaÕThomás , Marinheiro, de Nação Inglez
„ teíufica, que eftandohuma noite na fua náo, lhe dera o ar

^ss tao

Joaõ Thomás
livre da mef-
ma queixa.

3)
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,taÕ rijamente, que lhe tolhera toda a parte di.eitsi de feu

'

eorpo, afaberbraço, e perna , fem nenhuma deftas cou-

Z ias poder manear; e que eftando elle daquella forte, lhe

difterao feus companheiros, que naquella Cidade eftava en-

"
terrado hum Santo Condeftabre ,

pelo qual Deos fazia gran-

'

des milagres: que com grande devoção fe encomendalle a

'

elle, porque por feu reípeito alcançaria do Senhor alaúde,

'que defejava. O que ouvido por elle, com grande íe, e

'hum affeóto grande de feu coração , fe encomendara ao di-

to Santo Condeftabre ,
pedindo-lhe, que lhealcançaile de

"Deos faude ; e que elle lhe promettia de ir em romana a

"fua Cafa nú da cintura para cima, a lhe ofíerecer hum bra-

3 ço, e huma perna de cera: e que logo na noite fegumte

'

eftando elle deitado na cama repetindo outra vez a lua de-

"
precaca6 ao dito Santo Condeftabre , lhe apparecera hum

„ Homem ,
que naÕ conhecera, o qual chegando- fe a elle, lhe

„puzera a mão por aqueíia parte lefa, e aífim como a mao

hia correndo por ella , aífim. hia fárando: e que acordan-

vj do pela manhãa, fe achara faÓ de todo o corpo
,
como le

nunca tivera lefaÔ alguma. O que vifto por elle, chama-

• ra Iopo por feus companheiros, e lhes contara o calo, de

"
que elles todos ficarão eípantados , e deraÔ infinitas gra-

, ças ao Omnipotente Deos, por obrar tal maravilha, pela

^iriterceíTaÓ do feu Servo o Santo Condeftabre : e quelevan-

„tando-fe da cama, viera logo a terra, e fe fora ao Molei-

ro da Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo á íepul-

"tura do dito Santo Condeftabre a cumprir fua romaria na.

''conformidade, que a promettera.

iOQ-7 „ O Doutor Gil Martins, morador na Cidade
Cnaoa ca ca ».^jy

j
" _ r .. ' \ *>

\ _ ~
ia do Doutor

<je Lisboa , teftifica, que fuás filhas tinhao huma moça, que

^cddí
nsa

'
'

3

'

as acompanhava, e fervia , a qual em vefpera deNatal lhe

„dera o ar taó rijamente, que lhe tolhera logo huma perna;

", de tal maneira ,
que a nao fentia : e que vendo as ditas fuás

''filhas a moça daquella forte, com grande fé começarão a

", invocar ao Santo Condeftabre, pedindolhe, que interce-

"
dcííe por ella a Deos ,

para que lhe défte faude ; e que lo-

"
ao no dia feguinte a moça recebera faude, e fe levantara

"íãa fem lefaò alguma, e viera aoMofteiro da Virgem Santa

', MARIA do Carmo render as graças ao Santo Condeftabre

", diante da fua fepultura. 1098 „ Ma-

Criada c!a ca-
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por,

.

1098 ,, Maria Affonfo, mulher de AIvaro Dias mo Maria Affonfo

„radora na Freguezia deS.Chriftovao da Cidade de Lisboa,

# tettifica , em como a ella lhe dera o ar em hum braço, do
„ qual eftava tolhida havia muitos annos ; e que no difcurfo

3,deftes nunca o poderá mover para parte alguma, fendo
3, que lhe tinhaó feito muitos remédios, fem nenhum lhe apro-
„ yeitar , pela qual razão os Médicos

, que a curavaõ, a ava-
5,liavaô já por incurável: o que ella vendo, invocara com
„ grande fé a interceíTaô do Santo Condeftabre

, pedindo-lhe,

3 ,
que por feus merecimentos intercedeífe por ella a Deos \

3 ,
para que lhe déíTe faude ; e que logo por virtude de Deos,

3, e interceíTaô do Santo Condeftabre , ella recebera perfeita
3, faude no braço.

*°99 » Lourenço Annes , morador á Porta da Cruz Lourenço a*
3, da Cidade de Lisboa , teftifica

, que havia bem dous annos, ncsíavore«£>°-

a, que lhe dera o ar em hum braço, elho tolhera detalfor-

3 , te, que curando-o muitos Médicos, e Cirurgiões, nenhum
3, o pode dar faô. Mas que encomendando-fe elle com mui-
a, ta fé

,
e devoção ao Santo Condeftabre 5 e pondo no bra-

3,ço tolhido, da terra da fua fepultura; elíe por interceíTaô

3, do dito Santo Condeftabre recebera logo de Deos Noíío Se-
3, nhor perfeita faude no braço , como fe nunca nelle tivera

5,lerao alguma.

1100 „ Leonor Gil , mulher que foy dejoao Franco , Mercê feita í

3, moradora no Lugar do Lavradio , Termo da Villa de Alhos- Franco.
deJoaõ

3, vedros , teftifica , que havia largos tempos
, que The dera o

3 , ar , e lhe tolhera de todo hum braço ; e que os Cirurgiões,

3, e Médicos , que a curavaó, lhe naô faziaô já remédio algum,
a, porque de todos, os que lhe applicáraõ, nenhum lhe tinha

„ aproveitado. Porém que ouvindo ella fallar nos maravilho-

3, fos milagres
, que o Senhor Deos obrava por interceíTaô do

3, feu Servo o Santo Condeftabre , com grande devoção , e ef-

3, ficada fe encomendara a elle
, pedindo-lhe, que lhe alcan-

3, çafTe de Deos faude , e que lhe promettia de vir em roma-
„ ria ao Mofteiro de Santa MARIA do Carmo á fua fepultu-

3 ,
ra: e que em acabando de fazer efta fua deprecaçaô , logo

„ recebera faude
, e ficara íaa do braço , como fe nunca ti-

a, vera nelle lefaô alguma, dando a Deos muitas, e infinitas

„ graças.

Sss 2 11 01 AfFon-

:
-
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1 101 „ AfTonfo Fernandes , morador em Aídea Galle-

ga de Riba-tejo , afirma , que fua mulher era tolhida de

'í huma mão , e de tal forte , que com ella naõ podia traba-

lhar, por lhe eftar efquecida de todo; e que tomando da

"terra' da fepultura do Senhor Santo Condeftabre ,
que elle

y viera bufear ao Convento da Virgem MARIA do Carmo

de Lisboa, a puzera com grande fé na mão enfermada di-

11 ta fua mulher, e que logo por virtude de Deos, e preces

„ do Santo Condeftabre ella recebera íaude de todo.

1102 Eyria Annes , irmãa de Gomes Prove 5 morado-.

?
,ra na Cidade de Évora, teftifica, que havia três annos, que

'l huma fua irmãa eftava tolhida de braços, e pernas; de tal

^ forte , que naÔ fe podia manear para nenhuma parte ; e que

", por mais remédios, que os Médicos , e Cirurgiões lhe fize-

„raô, nenhum aproveitou para ter melhoria: e que vendo-a.

„ella daquella maneira tolhida, fe lembrara dos grandes mi-

flagres, que diziao , Deos Senhor NoíTo obrava pelo San-.

;, to Condeftabre; e que devotamente , e de bom coração a

„ encomendara a elle , para que rogaíTe a Deos lhe defíe íau-

„ de, promettendo-lhe ,
que ella, e feu irmão vinaó á fua

„ Cafa em romaria $ e que logo em o outro dia pela manhãa

„ por virtude de Deos , e preces do Santo Condeftabre ella fe

3, achou íãa , aOim como fe nunca fora tolhida : e todos três

,j irmãos vieraó ao Mofteiro da Virgem Santa M ARI A do
„' Monte do Carmo da Cidade de Lisboa a cumprir fua pro-

,, meíTa.

1103 „ João Árias, Cavalleiro, morador na Cidade de

„ Lisboa nas Fangas da farinha, teftifica, que elle tinha hum

„ filho, ao qual lhe deu huma taô terribel dor, que quando fe

„ deitava na cama , logo íe tolhia de toda huma parte do cor-

3 ,
po , e delia fe naò podia manear ; e que os Médicos naó

,-, fabiao entender taõ extraordinaria-enfermidade , e por mais

„ méfinhas ,
que lhe applicavao ,

nenhuma lhe era de effeito

„ para ter melhoria , antes cada vez , que lhas punhaõ, fe acha-

",vapeor. O que vifto por elle, devotamente, e com gran-

3 , de fé o encomendara ao Santo Condeftabre, e lhe pedira

,', rogaíTe a Deos lhe concedeíTe íaude áquelie feu filho, que

3, elle lhe promettia de ir em romaria á fua fepultura: e que

.3 em acabando de fazer eftafua deprecaçaó, logo por virtu-

3jde
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„ de de Deos , e rogos do Senhor Santo Condeftabre , o mo-
„ ço recebei a perfeita iaude, e viera com elle ao Mofteiro

35 da Virgem MaRIA do Monte do Carmo a cumprir a fua

3 ,
promelfa.

1104 3 , Affbnfo Lourenço, Ourives, morador na Ci-

3, dade de Lisboa, teítifka
, que elle tinha hum filho de ida-

3, de de hum anno, o qual era tolhido de ambas as pernas;

, 3 e que naÕ fabendo elle , que remédio lhe fizefte, pois lhe

5 , tinhaó feito tantos, fem lhe aproveitarem : o que elíe ven~

3, do, e lembrando- lhe, que o Santo Condeftabre tinha fei-

3, to nelle hum milagre
, íárando-lhe hum dedo de hum pé ,

3 , eftando para lho cortarem; devota, e eficazmente oen-
3, comendou ao dito Santo Condeftabre, pedindo-Ihe, que
5 ,

rogaíTe a Deos lhe concedeíTe faude : elevou o menino ao

3 , Mofteiro de Santa MARIA do Carmo da mefma Cidade, e

3, o lançou fobre a fua cova , e quando o levantou, achou 5

3, que eítava faõ , e fem JefaÕ alguma , de que deu graças a

3, Deos Noífo Senhor, e ao Santo Condeftabre 3 por taó gran-

ai de maravilha.

1 105 „ Nuno Rodrigues, Cavalleiro, morador na Ci-

3
,dade de Lisboa na Jubetaria , teftifka

, que elle eftava em
„ huma cama doente de hum mal taó grande

, que lhe deu na

,, cabeça, que os Médicos
,
que o curavaô, delconfiáraô del-

,,le, dizendo a fua mulher, que naÕ podia durar muitas ho-

3, ras com vida. Porém que ouvindo elle o que os Médicos
3, lhe differaó, devotamente, e com grande fé fe encomen-
,, dára ao Santo Condeftabre, e mandara bufear ao Mofteiro

35 da Virgem Santa MARíA do Carmo o feu Barrete -

y e pon-

3, do-o na cabeça, de improvifo teve perfeita faude , e fe Ie-

,, vantára logo da cama , e fora dar as graças ao dito Santo
3, Conde á íua fepultura.

1106 „ Catharina Vicente, moradora na Cidade de
3, Lisboa, junto a S. Vicente de Fora, teftifica

, que era mui-
,, to doente de dor de cabeça, a qual lhe inchara muito, e

3,juntamente hum braço ; e fendo que lhe fizeraõ muitas cu-

3, ras
, nenhuma lhe aproveirára : e que vendo-fe eíla daquel-

„la forte, devotamente, e de bom coração fe encomendara
„ ao Senhor Santo Condeftabre, para que rogaíTe a Deos lhe

„déíTe faude, e que tomara da terra da fua fepultura, em
„ qu@

Semelhante fa-

vor feito ao fiu

lho de Alton-
lo Lourenço.

Livra de hum
grande mal 9.

Nuno Rodri.
guês.

Mediante o ku
Barrete.

Catharina Vi-
cente livre de
glande mole
ftia.

•
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?
,que eftava enterrado, e a puzera ao pefcoço, e que logo

„ por virtude de Deos , e interceílao do Santo Condeftabre

recebera perfeita faude.

1107 , 5 Joaó Sobrinho , morador na Cidade de Lisboa,

3 ,
na rua Nova , teftifica , que era muito doente de dor de ca-

3, beça, e dos braços; e que lhe parecia, que da dita dor

„em breves dias acabaria a vida: e eftando muy apertado

'„ da dita dor , com grande fé fe pegara com o Senhor San-

„ to Condeítabre ,
pedindo-lhe , rogaUe a Deos por elle, pa-

„ra que lhe concedeííe íaude, e o livraíTe de taõ exceíhva

^,dor: e que em acabando de fazer a fua deprecaçaõ, elle

,, de improvifo recebera de todo íaude , e nunca mais lhe tor-

, nára tal enfermidade.

1108 3 , Eftevaó Eíleves Boto , morador na Villa de

3 , Setúbal, teftifica, que elle tinha huma efponja no meyo

„ do nariz , da qual nenhum Cirurgião o pôde farar por mais

„ remédios , que lhe poz ; mas que encomendando-fe elle de-

„ votamente, e com grande fé ao Santo Condeftabre , de im-

„provifo a efponja lhe cahio, e o nariz ficou faó, como fe

„ nunca tivera tal enfermidade , a Deos muitas graças.

1109 ,,Vafco Vicente , morador na Villa de Monte-

3, moro Novo, teftifica, que eftando elle na Cidade de Lif-

„ boa fobre certo negocio, a elle lhe dera huma taó terribel

3, dor de dentes, que lhe parecia, que todos lhos arranca-

5
,va6, a qual dor lhe durou dous dias fem nelles poder co-

rroer, nem focegar. E que vindo elle aoMofteiro de Santa

„ MARIA do Carmo da dita Cidade, com grande devoção

„ pedira ao Santo Condeftabre , eftando diante da fua íepul-

3,tura, que rogaiTe a Deos, que lhe tiraíle aquella extraor-

,,dinaria dor, e lhe promettia de lhe offerecer huns dentes

„ de cera : e que acabada a fua oração, de improvifo recebé-

„ra faude, e fora fao para fua caía.

mo „ Margarida Annes , moradora emMaçamá, no

v caminho da Villa de Cintra, teftifica, que elle tinha no ceo

„ da boca huma grande chaga , havia dous annos, ou mais ; e

„ curando-a muitos Cirurgiões , nunca nenhum deiles a pôde

„ dar íãa; e que lançava cada dia pela boca, e narizes tan-

3, ta quantidade de humor, que ella achava em C\ , quemor-

„ ria. Mas que vendo os muitos milagres
, que o Senhor Deos

,
, obrava



Tomo I. Parte III. 5 1

1

35 obrava pelos rogos do Santo Condeftabre , ella fe viera ao

3 , Convento da Virgem Santa MARlA do Carmo de Lisboa,

3J e devotamente íe encomendara a elle, para que roga/Te a

3 , Deos lhe déífe faude, e tomara da terra da lua fepultura,

33 e a puzera dentro na boca onde tinha aquella enfermida-

„ de, e fe fora para íba cafa: e que quando lá chegou, fe

3, achara faa , como fe nunca tivera atai chaga.

1 1 1 1 „ ArTonfo Gonfal ves , Tozador , morador na Ci- Favorece * a&
,,dade de Lisboa na rua Nova delia, teftifica , que elle era ^íoGonlal*

3 , doente de dor de dentes , e eraó taÓ extraordinárias as do-

3, res, que padecia, que havia muitos dias, quenaô comia,

3, nem podia dormir. É que vendo-feelle morrer da ditaen-

3, fermidade, devotamente fe encomendara ao Santo Conde-
3,ítabre, para que rogafle a Deos por elle, quelheconce-

35 deífe faude ; e que logo por virtude de Deos , e preces do
3, Santo Condeftabre, elle de improvifo ficara de todo faõ, e

3, nunca mais lhe tornara a tal dor.

1 1 12 ,, Gonfalo Annes , Pefcador, morador na Villa de Faz o meçmo

3,Cafcaes, teftifica
, que havia quatro dias, que tinha dor fo

V

Anne?
nía '

,, de dentes , e era a dor de tal maneira , que lhe inchara to-

,,da a garganta, e havia os próprios quatro dias, que naó

„ comia , nem dormia coufa alguma ; e que vendo-íe elle da-

„ quella force , ouvira contar os maravilhofos milagres , que
3, Deos NoíTo Senhor obrava pelos rogos do Santo Condefta-

3,bre, pelo que com muita fé , e grande devoção fe enco-
3,mendára a elle, e lhe pedira alcançaífe de Deos, lhe déf-

,,fe finde: e que acabada a fua deprecaçaô, de improvifo

3, fe achara faõ , e viera em romaria ao Moíleiro de Santa

„ MARIA do Carmo da Cidade de Lisboa , á fepultura do
„Sanro Condeftabre a lhe render as graças da mercê, que
3, lhe fizera.

1113 ,, O Padre Pêro Gonfalves , Prior da Villa de Obi- Beneficio feito

„dos, teftifica, que elle era muito doente de dor de den- wawe?"
„ tes , com o que padecia exceftiva pena. Mas que encomen-

„ dando-fe com grande devoção ao Santo Condeftabre, lhe pe-

3, dirá efficazmente intercedeífe por elle a Deos , para que
,,lhe défte faude, e viera ao Mofteiro de Santa MARIA do

„ Monte do Carmo de Lisboa , áfua fepultura a lhe repetir

„a própria petição; e juntamente lhe mandara dizer huma

» MiíTa,

,

»1.
!A

' 4

i]J!

''

;i:

'
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33 MiíFa , e que logo antes , que do dito Moíleiro íaLiíIe , el*

, 3
le fe achara faõ, como fe nunca tal dor tivera.

LWra de \un 1114 ,, Rodrigo Annes , morador na Cidade de Lif-

líhadeRodt 3, boa, teftifica , que elle tinha huma filha muito doente da
go Annes.

5
boca , e que tal era a enfermidade, que a moça naõ podia

35 comer havia muitos dias, falvo o que lhe botavaó por el-

3,la com huma colher de prata : e que por fer a doença tao

„ grave, eftivera por duas vezes com a candeya na mâo : e

„ vendo-a elle defta forte , e que naó havia remédio para eW

,1a fer laa, a encomendara devotamente ao Senhor Santo

, Condeftabre : e que tanto , que afíim o fizera, logo a mo-

ça recebera perfeita faude , a Deos muitas graças.

§. v.

Dos Surdos , e Mudos , e enfermos de males na garganta ,

e pe/coço , que de Deos alcançarão faude por inter-

ceffaõ , e rogos do Santo Condeftabre.

3>

Livra a Gil

VaíqvKS de hU'

ma eíquinen-

cia.

BArtholomeu Dias , Efcrivaó que foy dos Or-*

faos na Cidade de Lisboa, e morador em
„ ajubetaria, teitifica , que hum íeu filho de pouca idade,

„ comera hum pouco de peixe, e delle fe lhe atraveíTára na

3, garganta huma efpinha ; de tal forte , que eftava já quaíi

,, afogado , e tinha o corpo já também todo negro: o que

3, elle vendo, chamara com grande fé pelo Santo Condefta-

„bre, pedindo-lhe, que rogaíTe a Deos, que quizelTe dar

3 , faude áquelle feu filho, por fua infinita mifericordia : e que

3, em acabando de fazer efta fua deprecaçaõ , o menino de-

3, ra hum tocido pequeno , e lançara logo fora a efpinha en-

„ volta em carne , e ficara com perfeita faude , e em acção

3, de graças o trouxera a offerecer ao Santo Condeftabre á fua

,, fepultura.

1 1 16 ,3 Gil Vafques , Tanoeiro , morador na Cidade

,, de Lisboa , teitifica , que elle tinha huma grande dor de

„ efquinencia ; em tal maneira grande , que eftava a ponto

,,de o afogar: o que viílo por elle, e que os remédios hu-

,, manos lhe naó aproveitavaó > com grande fé fe encomen-

dara ao Santo Condeftabre, e mandara buícar aoMoftei-

M ro
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„ ro de Santa MARIA do Carmo da mefma Cidade, da terra

„ da fua fepultura , e pondo-a ao pefcoço , logo de improvi-
„fo recebera perfeita faude , como íe a tal doença nunca ti-

„ vera ; e que viera á fepultura do dito Santo Conde a lhe
„ render as graças pela mercê, que lhe fizera.

i

* IX7 "Catharina Efteves, moradora na Cidade de Lif- f3Z o meímo
„boa, tejtifica, que tinha hum filho com huma grande ef- iffIKSSÍ"
^quinencia na garganta, a qual tinha tanto inchada, que o

rinaEft<^V*

„ moço eftava a ponto de fe afogar: eque vendo-o ella ir mor-
-„ rendo', ella devotamente, e de bom coração o encomen-
,-jdárâ.ao Santo Çondeftabre; pedindo-lhe eficazmente fofíe

„ fervido de enterceder por elle a Deos Noífo Senhor, pa-
5] ra que lhe défíe íaude : e que tomara da terra de fua fe-
„pultura, e a puzera ao pefcoço do moço com grande fé, e
„ que tanto que lha poz , o moço recebera íaude de impro-
,,vifo.

r

1 í 1 8 „ Gomes Gonfal ves, morador na Cidade' de Lif- Oufro a° ^o
„ boa

,
na rua Nova , junto á Igreja de NoíTa Senhora da Oli- c^T*

Gõ "

Si yeira, teltifica, que havia féis , ou fete mezes
, que hum fo-

„ bnnho feu tinha a garganta muito inchada , e que curando-o
„ muitos Cirurgiões da dita Cidade, nenhum o dera faõ :

:
e

'

„ que fua mulher quando iflro vio , diflera ao moço , que fof-
„fe ao Morteiro de Santa MARIA do Carmo , onde o San-
„ to Çondeftabre eftava fepultado, e que fe encomendaííe com
„ grande fé , e devoção a elle ; porque tinha ella grande con-
„ fiança

,
que por merecimentos do Santo Jhe havia de Deos

„ NoíTo Senhor conceder faude: e o moço indo ao dito Mo-
„ fteiro

,
puzera da terra do Santo Çondeftabre

(
que elle da

3 ,
fua fepultura tirara ) ao pefcoço, e fe encomendara devo-

tamente a elle, e indo-fe para caía, ao outro dia pela ma-
3) nhãa , por virtude de Deos , e pelas preces do Santo Con-
„deftabre, elle recebera faude na garganta, como fe nunca
i, a tivera inchada.

.

UI 9 - »J°.ap Vicente Pinho, morador na Cidade de De hu™ ti

„ Lisboa nas Fangas da Farinha , teftifica
,
que elle eftava mui-

„ to doente de mal de efquinencia , e em tal maneira, que
3 ,

muieas vezes lhe ' tiveraõ a candeya na mão, e que todos
„ os Médicos desconfiarão delle, dizendo: Que infallivelmen-

„ te morria. E por quanto elle já naó podia fallar, começa-
Ttc „ ra

«jwnencia livra

a Joaõ Vicente
Pinho,

, (
,r

"€

mi
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é ra com a mão acenar para o Morteiro de Santa MARíA
'do Carmo, para que lhe foíTem bufear da teira da iepuku-

ra do Santo Condeftabre , e lha puzeftem ao pefcoço :
e que

, vindo em buíca delia, quando lha leváraÓ eftava elle ja com

3 , a candeya na mão, e nos últimos arrancos: masquepon-

3
do-lha ao pefcoço, e metendo-lhe huma pequena, desfei-

ta em agua na boca , elle de improviíb começou a meiho-

„rar, e dentro de duas horas eftava faó de todo, como ie

„ nunca tivera tal enfermidade.

1 120 „ Huma ama deJoão da Maya , moradora na Ci-

5 , dade de Lisboa junto á Igreja da Magdalena, teftifica, que

„ ella eftivera muito doente de efquinencia: e de tal manei-

„ ra lhe inchara a garganta ,
que eftivera ás portas da mor-

3J te ; e que por mais remédios 5 que os Cirurgiões lhe ap-

„ plicáraô nenhum, lhe aproveitara ; o que ella vendo, fe en-

„ comendára com grande fé , e devoção ao Senhor Santo

3 , Condeftabre, e que logo naquella hora por virtude deDeos,

„ e interceíTaô do Santo Condeftabre ella recebera faude.

1121 „ Brites Annes , mulher de Gomes Árias ,
mo-

radora na Cidade de Lisboa, teftifica, que elle tinha huma

3 , filha de muy tenra idade, a qual huma fua moça lhe mete-

5
3 ra na mão hum anel de azeviche para brincar com elle, e

„ a menina o metera na boca, e o engolira, e fe lhe atravef-

„íára na garganta; de tal maneira, que viíívelmente mor-

aria, e fe lhe fez logo o corpo taó negro como o pez: e

3, que vendo-a ella naquelle eftado , começara com grande

„ fé a bradar pelo Santo Condeftabre ,
pedindo-lhe

,
que qui-

„ zefte rogar a Deos concedeffe a vida áquella fua filha , e a

j- livraíTe daquelle perigo : e que logo em aquella hora^ a me-

>5 nina lançara pela boca o anel, feito pedaços, e ficara íãa

,,fem lefaõ alguma.

1122 „Branca Efteves, moradora no Lugar de Sarilhos,

5 , na Quinta de Santa Clara , teftifica ,
que a hum feu filho

,, nafeera na garganta hum inchaço taÔ grande , que os Cirur-

giões julgarão" eftar o moço muy arrifeado a morrer dellei

a, mas queella devotamenre, e com grande fé o encomen-

jjdára ao Santo Condeftabre , e mandara bufear da terra da

3, fuafepultura ao Mofteiro de Santa MARIA do Carmo de

a, Lisboa , e lha puzera ao pefcoço do moço ; e que porvir-

es tude
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5 ,
tude de Deos

,
e preces do Santo Condeftabre

, de impro-
„ vifo a garganta fe Jhe deíinchára, e ficara fãa de todo , a
„Deos graças.

I12 3 jvGonfalo de Roda, morador na Cidade de Lif- Li"« ^ h-
„boa, teftifica, que el!e tinha hum filho, ao qual lhe deu S^SS*
„ numa eíquinencia tao forte, que o moço com ella eftava

de R°da *

„já quafi morto: e vendo-o elie daquella forte, e que naó
„ tinha finaes de poder viver , de bom coração , e vontade o
•„ encomendara ao Santo Condeftabre

, para que lhe alcançaf-
„ fe de Deos faude

; e mandara bufcar da terra da fua fepul-
,, tura ao Mofteiro de Santa MARIA do Carmo , e pondo-a
33 ao pefcoço do moço, elle logo recebera perfeita faude.

1 124 „ AfFonfo Gil, Cordoeiro , morador na Cidade m íau^ ^a
3,de Lisboa, teftifica, que hum feu filho de pouca idade lhe SqÍ Aííon*

,, inchara a garganta muito, e cada vez lhe hia inchando mais;
,, e que fua mãy quando aílim o vio , o tomara nos braços, e •

„ fe foy com elle ao Mofteiro de Santa MARIA do Carmo
,,da mefma Cidade, aonde o Santo Condeftabre eftava fe-

„ pultado : e que tomara da terra da fua fepultura, e a puze-
3 ,

ra ao pefcoço do menino , e devotamente o encomendara
3, a elle, para que rogaífe a Deos Jhe déífe faude : e quan-
3, do veyo ao outro dia , achara ao menino faõ de todo , co-
,, mo fe nunca tivera tal enfermidade.

1125 ,,Môr Annes, mulher de AfFonfo Annes,. mo- Também dá

3,radora em Riba-tejo, teftifica , que ella era muito doente
,, de dor de garganta ; e que muitas vezes da dita enfermi-
„ dade eftivera quafi afogada ; e que ella fe encomendara de-
3, votamente ao Santo Condeftabre, e que logo por virtude
3, de Deos NoíTo Senhor , e interceíTao do Santo Condeftabre,
3, recebera faude, ficando fãa da dita dor, e lhe viera dar as
,i graças ao Mofteiro de Santa MARIA do Carmo de Lisboa
„ á fua fepultura.

1 126 „ foao Fernandes
, Marinheiro

, morador na Ci-
•3, dade de Lisboa ao Efpirito Santo , teftifica

, que a hum feu
3 ,fobrinho lhe nafceraõ dous inchaços na garganta , e lhe vie-

"<

„rao a inchar tanto, que foy dito por todos os Cirurgiões,
'

„que_o moço morria daquella enfermidade, fem nenhuma
„ duvida: o que elle vendo, o encomendara de todo oco-
,
ração ao Santo Condeftabre, elevara o moço ao Mofteiro

Ttc 2 „de

faude a Mór
Annes.

Livra de hum
mal da gargã-
ta ao (obnnho
íe Joaõ Fcr»

landes.

3
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de Santa MARIA do Carmo de Lisboa á fua fepultura a lho

"
orTerecer , e lhe puzera ao pefcoço da terra delia ,

e que lo-

"go por virtude de Deos, e preces do Santo Condeítabre ,

} o moço recebera faude , e ficara fao de todo.
"

1 127 tf,
Ruy Gonfalves , criado da Infanta Donajoan-

na, morador na Cidade de Lisboa , teftifica, que a elle lhe

''dera huma elquinencia na garganta ; de tal maneira, que

"com ella fe afogava: e que vendo- fe deita forte ,
e junta-

7

mente, que lhe nao aproveiravaõ os remédios humanos,

;
que os Cirurgi6es , e Médicos lhe applicavaÕ ,

elle devota-

mente, e de boa vontade fe encomendara ao Santo Con-
"

deftabre, e puzera da terra da fua fepultura ao pefcoço ,

„ e que logo de improvifo recebera faude , ficando fao de to-

„ do daquella enfermidade.

1 128 „ JoaÕ Gil , Thefoureiro d<ElRey ,
morador na

, Cidade de Lisboa , teftifica, que elle tinha huma filha, a qual

* lhe nafeera no pefcoço hum inchaço a modo ,
e feitura de

'

hum lombinho , e era já taÓ grande, que lhe fazia torcer

o pefcoço : e que a amoftrára á mayor parte dos Médicos,

• e Cirurgiões d'ElRey , e que todos lhe diíTeraÕ , que nao

', tinha nenhum remédio para fer íãa , (alvo fe Deos nella fi-

"zeíTe algum milagre : e que fendo-lhe ifto aftm dito, elle

"
devotamente , e com grande fé a encomendara ao Santo

3>
Condeftabre , e a levara ao Mofteiro da Virgem SantaMA-

' RIA do Monte do Carmo da mefma Cidade , aonde o dito

\\ Santo Conde eftava fepultado : e tomara da terra da fua

'

fepultura, e lha puzera ao pefcoço, e mandara dizer hu-

",ma MiíTa , e que antes de três dias ,
pela virtude de Deos,

,) e graça efpecial do Santo Condeftabre a moça fora íaa de to-

',, do, como fe nunca tivera tal enfermidade.

1129 „ Catharina Pires, mulher de Pêro Alvares, mo-

, radora em a Cidade de Lisboa , á Porta da Cruz , teftifica ,

", que a huma fua filha lhe dera huma taõ terribel efquinen-

"cia ,
que a poz em o ultimo da vida 5 e a tivera quafi afo-

"gada, fem lhe aproveitar nenhum dos muitos remédios,

", que os Cirurgiões lhe fizeraõ; Porém que vendo ella os raa-

^ravilhofos milagres, que o Senhor Deos obrava pelo San-

11 to Condeftabre, ella devotamente a encomendara a elle,

"
e a trouxera aílim quafi morta ao Mofteiro de Santa MA-

3> „RIA
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Dá faude âo fi-

lho de Nuno
Gomes.

Affonío Forra-
do experimen-
ta íaude.

5> RIA do Monte do Carmo , a fepultura, aonde elle eftava fe-

5J puítado j e laçando a moça íobre a íua cova , logo de im-

,, proviío recebera íaude, e fora por feus pés íãa de todo pa-

3 ,ra fua cala.

11 30 ,3 Nuno Gomes, morador em a Cidade de Lif-

„ boa, junto á Sé, teftifica, que havia grande tempo, que
„ hum leu filho tinha alporcas ; e que curando delle muitos

,, Cirurgiões , e Meílres, nunca o poderão dar faô : e que cref-

3, cera o mal de tal maneira , que o moço em fete dias naò

„ comera couía alguma , pela qual razão viera em total peri-

,,go de morte: que elle quando afíim o vira, o encomenda-

3, ra muy devotamente ao Senhor Santo Condeftabre, e lhe

„ puzera ao pefcoço do moço da terra da íua fepultura com
„ grande fé ; e que tanto

,
que lha poz , em virtude de Deos,

,, e por interceíTaô do Santo Condeftabre , o moço recebé-

„ ra perfeita íaude, como fe nunca tivera tal enfermidade.

1131 Aífonfo Furtado, Anadel mór dosBéfteiros do

y, Couto , morador em a Cidade de Lisboa , teftifica, que elle

„ tinha huma taó terribel dor no pefcoço , que o naô podia

3, mover para nenhuma parte ; e que mandando-lhe fua mu-

3 > lher bufcar Médicos para o curar, elle refpondera, que os naó

„ foíTem chamar, porque tinha outro Medico muito melhor, do

5> que elles , em quem tinha mayor fé, de que o havia de dar

„ faõ, e que logo elle mandara bufcar o Barrete do Santo Con-
3, deftabre ao Convento de Santa MARIA do Carmo , e o pu-

„ zera na cabeça , rogando com grande devoção ao dito San-

,, to Conde, que lhe alcançaffe de Deos faude; e que em aca-

3 , bando de fazer efta fua ,deprecaçaõ , fe achara faõ de todo.

1 1 32 „ Fernão Affonfo , criado de Gil Ayres , Caval-

,,leiro, e morador em a Cidade de Lisboa , teftifica
, que eí-

Reft;tlle b et-

,,le tinha hum filho , o qual era mouco, e naõ ouvia na- ercicio
r
dco»'

j , • 1 1 •
•

/1 ii
vir ao filho de

„da dos ouvidos havia muito tempo: e que vilto por elle Femaõ Affon-

„naõ lhe aproveitarem as curas, que os Médicos , e Cirur-

„ giões lhe faziaõ, devotamente o encomendara ao Santo Con-
„ deftabre, e tomara da terra da fua fepultura, que elle mef-

3, mo viera bufcar ao Mofteiro de Santa MARIA do Monte

„ do Carmo da meírna Cidade , e a puzera nas orelhas do
3, moço ; e tanto que pofta lhe foy , logo pela graça de Deos,

3, e interceftaõ do Santo Condeftabre , o moço recebera fau-

jjde.

Mediante
Barrete.

iiii
>

'
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i

;

i
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O mêfrrio faz

aNicoláo Ale-

man.
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5 , de, como fe nunca tal impedimento tive.anaquelle fenti-

„ do.

li 33 „ INicoIáo Aleman , eftrangeiro, teílifíca , que

,,elle havia oito annos, que elle era mouco; e aléuidifio,

? , que em todo o difcurfo deftes annos, fempre tivera gran-

, difliraa dor de cabeça : e que vindo em certa occaíiaõ ao

„ Morteiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo

5
,da Cidade de Lisboa, e vendo eftar em a Igreja delle huma

3 , fepuitura tao ornada
,
perguntara aos Frades do dito Con-

„ vento , quem eílava alli enterrado ;. e lhe diííeraõ , que era

„ hum Santo Varão , chamado D. Nuno Alvares Pereira , Con-

„ deílabre , que fora de Portugal , pelo qual NoíTo Senhor fa-

; 5 zia muitos, e grandes milagres: e que elle em ouvindo iílo,

3) com grande fé , e devoção , fe proftàra por terra , e devo-

-„tamente fe encomendara a elle, pedindo-lhe rogaífe a Deos

,,lhedeífe faude , e tomara da fua íepultura a terra, eapu-

5, zera em as orelhas, e que logo deimprovifo recebera fau-

3 , de, e fora perfeitamente faô para fua cafa.

li 34 „ Gabriel Gonfalves , morador em a Cidade de

~„ Lisboa , teftifka, que fua mulher naõ ouvia nenhuma cou-

,, fade hum ouvido; que todas as méíinhas , e curas, que lhe

„fizeraõ os Cirurgiões , lhe naó aproveitarão para ter melho-

,, ria alguma: e que ella fe encomendara com grande devo-

3) çao ao Santo Condeftabre , a quem pedira, que rogaífe a

„Deos lhe deífe faude no ouvido, e que de prefente ouvia

3, delle , como fe nunca tivera tal enfermidade.

11 3 5 ?>Joao de Torres, Pefcador, e morador em a

ftituidoalaf. „ Viite de Setúbal , teftifica ,
que a elle lhe deu huma tao ter-

„rivel dor na cabeça ,
que o fez cahir em terra, como mor-

3 , to , e efteve aífmi por efpaço de huma hora: e que quan-

„ do tornara em íi , fe achara mudo , fem poder fallar huma

3 , fó palavra $ e os homens, que alli eftavao com elle , o levà-

3, raó em os braços para fua cafa , e lhe fizeraõ logo muitas

„ méíinhas , as quaes lhe naó aproveitarão, nem pôde dalli

3 , em diante mais fallar; e que elle vendo-fe daquella íorte

„ mudo , fe viera logo ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA
,, do Monte do Carmo da Cidade de Lisboa , e proftrado de

3 ,
joelhos diante da fepuitura do Santo Condeífabre , dentro

3, em-íèu coração fe encomendara a elle devota, e efricazmen-

j5 te.

Semelhante

inercé feita á

mulher de Ga
briel Gonfal-

ves.

joaõ de Tor-

res

ie

la.
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, 5 te, pedindo, lhe quizeíTedar falia, e que tomara da terra

„ da íua fepultura, e desfeita em agua a bebera ; e que por
„ virtude de Deos , e preces do Santo Condeftabre , qííq re-*

jjcebera faude, e fora de todo íaõ para fuacafa.

§• vi.

Dos enfermos de mokfitas graves no peito, eflomago, e cora*
çao, que por interceffao do mefmo Santo Condefiável

receberão jaude

1136 » A Mulher de Vafeo de Beja, Corrieiro, mo-
ísXjLrador em a Cidade de Lisboa , teftifica, que

„ ella tinha hum cancro em hum peito, do qual eftava em pe-

S, rigo manifeílo de morte, porque cada vez mais íe lhehia

„ aggravando a enfermidade , por naó querer obedecer aos

3, muitos remédios, que lhe applicavaó; e porefta razão os

„ Cirurgiões , que a curavao, defconfláraõ delia. Porém lem-
„brando-fe dos muitos milagres, que o Senhor Deos fazia

3 ,
pelo feu Servo o Santo Condeílabre , devotamente , e com

„ grande fé fe encomendara a elle , pedindo-lhe
, que já que

,, os remédios humanos lhe naò aproveitavaó para lhe darem
a, faude , que elle por feus merecimentos lha alcançafíe de
„Deos : e diíTe, que mandara por hum feu moço ao Mo-
„ fteiro de Santa MARIA do Carmo da mefma Cidade , buf-

„ car da terra da fepultura do dito Santo Conde , e que in-

3, do o moço á dita fepultura a buícar a terra , e levantando

,, o tapete , com que ella eftava cuberta , vira huma grande

,, claridade, que lhe parecera, que eftavaó alli accefas gran-

,, de quantidade de tochas , de que o moço fe fora para caía

,, maravilhado, e contara tudo a feus amos : e ella pondo a

„ terra no peito , logo de improvifo por virtude de Deos , e

,, preces do Santo Condeftabre, recebera perfeita faude.

1 1 37 „ Martim AfFonfo, morador na Cidade de Lisboa,

„ teítifica, que elle tinha hum filho
,
que havia muitos tempos

3, era doente de afma ; e em tal maneira , que muitas vezes o

„ tiveraó quafi morto ; e que tendo-Ihe feito muitas méíinhas,

„ nenhuma lhe tinha aproveitado : e que vendo elle os mui-

3 , tos milagres, e maravilhas, que Deos Noílo Senhor obra-

w

A mulher de
Vafco de Beja
livre de hum
cancro.

# ,

;

Filho de Mar«
rim Aríonio H-
vre de aima.

JJ va

11
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3J V3 pelos rogos do Santo Condeftabre , devotamente o en-

, comendára a elle , para que de Deos lhe alcançaíle íaude , e

, que logo por virtude de Deos , e intercefTaõ do Santo Ccn-

ftabre , o moço recebera faude , e nunca mais tivera o

„ tal mal.

1

1

38 „ Branca Efteves , moradora em o Lugar de Sa-

„rilhos, Termo da Villa de Alhosvedros , teftifica, que a

„ ella lhe incharão os peitos 5 e lhe vieraõ a furo , e por fal-

„ ta de a faberem curar, lhe derao nelles herpes ; e que ven-

3J do-íe ella em tao notável perigo , fe encomendara com gran-

3 , de fé ao Senhor Santo Condeítabre ,
para que rogaífe a

3, Deos , foíTe fervido de lhe dar íaude ; e que mandara bu£

„ car da terra da fua fepultura ao Moíteiro de Santa MARIA
, 5 do Carmo de Lisboa , e que pondo-a nos peitos , aonde ti-

„nha os erpes, logo por virtude de Deos , e pelos rogos do

33 Santo Condeftabre , em aquella própria hora recebera íaude,

„e ficara íaa , e íalva daquella enfermidade.

1139 '" ^ mulher dejoaõ ArTonfo de Óbidos, mora-

, dora em a Cidade de Lisboa junto á Sé , teftifica , que ella

& havia muitos tempos 5
que tinha huma grande , e terrível

55 toíIe ; e de tal maneira ,
que a naó deixava de dia , nem

3, de noite dormir, nem focegar : e que vendo-íe ella daquel-

„ la forte , viera ao Moíleiro da Virgem Santa MARIA do

3, Carmo á fepultura do Santo Condeftabre , e lhe pedira com

3 , muita fé, e devoção ,
que rogaíTe a Deos , lhe quizeííedar

,, faude ; e que apenas tinha acabado efta fua deprecaçaõ,

3, quando por virtude de Deos, e preces do Santo Conde-

3,ftabre , ella fe fentira fita , e a toííe nunca mais lhe tornara.

1140 „ Martim Rodrigues , morador em a Cidade de

„ Lisboa , teftifica ,
que elle era muito doente de dor de ef-

,,,tomago havia treze, ou quatorze annos , e que nao acha-

,, va Medico ,
que a curafte ; e que muitas vezes lhe vinha o

5, mal taó rijamente, que o punha no ultimo da vida: mas

3 ,
que ouvindo elle dizer os muitos, e grandes milagres, que

j,o Santo Condeítabre fazia, devotamente, fe encomendara

, a elle: e que tomara da terra da íua fepultura, e a puze-

5, ra íobre o eftomago , e que tanto
, que aífim o fez , pela

,, interceftaÔ do Santo Condeftabre 5 fora Deos fervido, de

,improvifo lhe dar perfeita faude.

1141 „Joaõ
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3

3J

1141 „ João de Deos, Pefcador, morador em aCi-

, dade de Lisboa junto aos Paços do Conde de Ourem , te-

3
ftifica 3 • que havia muito tempo , que elle era muito doente

, do eflamago , e de dor de coração 5 em tal maneira
, que

muitas vezes fe naô podia levantar de huma cama, três, e

5 , quatro dias , quando lhe dava a dor: e que vendo elle os

,, maravilhofos milagres, que o alto, e poderofo Deos obra-

„ va pela interceíTaÕ do feu Servo o Santo Condeftabre , com
3, grande fé íe encomendara a elle

,
para que o livraffe de tao

3 ,
grande mal ; e que logo alcançara de Deos faude perfeita,

3, por interceflaó do Senhor Santo Condeftabre, e que em
3 , acçaò de graças, viera em romaria á fua fepulcura, aoMo-

3,fíeiro da lèmpre Virgem MARIA do Monte do Car-

3, mo.

1142 ,, A mulher deJoão Sobrinho , morador em a

'„ Cidade de Lisboa, teftifica, que ella tinha huma grande pon-

3 , tada em o peito efquerdo , de fronte do coração , a qual

j, a apertava ás vezes tanto , que viíivelmente fe via morrer:

3, e que naõ íabendo ellajá, que lhe fizeííe, porlhenaó te-

3, rem aproveitado os muitos remédios , que es Médicos , e

3, Cirurgiões lhe applicáraô ; íe lembrara dos grandes mila-

3 ,
grés

,
que o Santo Condeftabre fazia , e que ella devota , e

,, eficazmente , fe pegara com elle, para que de DeosNof-

? , fo Senhor lhe alcançaíTe faude : e que logo por virtude de

a, Deos , e rogos do Santo Condeftabre , ella recebera faude,

3, e ficara íaa de todo da dita enfermidade.

1
1 43 ,, FernaÓ Gomes , morador em a Cidade de Lif-

3, boa junto á Igreja de S. Nicoláo, teftifica, que elle tinha

3
-, huma filha muito doente de huma dor no coração ; e era a

,«, doença de tal maneira, que naõ achava Medico , que a déf-

,,fefãa, por mais méíinhas, que elles lhe fizeraõ, pela qual

5 , razaõ a tinhaó por incurável. Mas que elle vendo-a daquej-

3, la forte , a encomendara com grande fé , e devoção ao San-

„ to Condeftabre ,
para que rogaíTe a Deos lhe quizeíTè con-

,, ceder faude ; e que mandara ao Mofteiro da Virgem Santa

„MAR1A do Carmo da mefma Cidade, em bufea da terra

„ da fua fepultura , e a puzera fobre a parte donde tinha a dor

„ a enferma : e que logo de improvifo ella ficara faa de tOr

„ do , e nunca mais lhe viera a tal doi%

Vvv 1144 „Lo-

Joaô de Deos
livre de mol ..

ítia.

A rrlulher de
Joaõ Sobrinho

livre de outra

molcítia.

A filha de Fer-
não Gomes fa-

vorecida cm
huma queixa.

["•i
1

r
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Pêro de Oli-

veira, livre de

snoleíba.

Beatriz Annes
cobra repenti-

na iaude.
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1144 ,,Lopo Affoníb , amo do Infante D. Aífonfo ,

„ morador em a Cidade de Lisboajunto á Igreja de,S. VicenT

„te de Fora*, teftifica, que elle havia três mezes, que era

, muito doente de huma dor no coração , e que todas as noi-

j tes lhe parecia, que morria, por razão da dita dor lhe ir

„ íempre crefcendo de mais a mais , â qual lhe tinha feito mui-

„ tos remédios fem lhe aproveitar. O que elle vendo, fe en-

3, comendára muito devotamente , e com grande fé ao Santa

„ Condeftabre ,
para que de Deos lhe alcançafle faude , e nun-

, ca mais tivera aquella doença.

11 45 j?Joao deLemanha, morador em a Cidade de

,, Lisboa ,
junto á Igreja de S. Giaõ , teftifica , que huma fua

„ filha era muito doente de dor de eftamago, e em tal ma-,

„ neira, que tudo o que comia , logo lançava fóra: e que

,, vendo-a elle cm tal aperto , a encomendara muito devota,

,,e efficazmente ao Senhor Santo Condeftabre , e a trouxera

3, ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo

?
,da mefma Cidade, aonde feu corpo eftava fepultado; e

„pondo-lhe da terra da fua fepultura fobre o eftamago, logo

,a moça pela interceíTao do dito Santo Condeftabre, de Deos

, recebera faude , e ficara fãa de todo.

1146 „Pero de Oliveira, morador em a Villa de Al-

„ dea Gallega , teftifica , que fua mulher tinha hum peito in-

,,chado ; em tal maneira , que ella por muitos dias naô po-

3, dera dormir, nem focegar : e fuppofto , que lhe fizeraõ

3 , muitos remédios , nenhum lhe aproveitara. Mas que ouvin-

„ do elle contar a huns feus vifinhos os grandiofos milagres,

,e maravilhas, que o Senhor Deos obrara por interceíTao do

Santo Condeftabre ; elle com grande fé, e devoção fe en-

, comendára a elle , e promettera de a trazer em romana ao

,, Convento de Santa MARIA do Carmo da Cidade de Lif-

3, boa , á íua fepultura : e que em acabando de fazer a fua de-

,, precação, logo de improvifo a enferma cobrara perfeita

,, faude , e em acçaÔ de graças, vieraô ambos cumprir a pro-

,,mefía, que tinhaõ feito.

1 1 47 ,, Beatriz Annes, mulher de Vafco Lourenço, mo-

,, radora em a Cidade de Lisboa
,
junto á igreja de S. Mi-

nguei de Alfama, teftifica, que ella era muito doente de hu-

3 , ma dor no coração , e que defcendo ella pela efcada das

3, fuás
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5 , fuas cafas , lhe dera o ar de tal maneira

, que lhe poz a bo-

3
, ca á orelha, e juntamente com hum tremor taÕ grande,

3 ,
que fe lhe quebravaõ com elJe os dentes, e ifto lhe durá-

„ra por efpaço de huma grande hora; e que vendo-fe ella

„ em taò grande perigo de morte , devotamente , e com gran-

3 , de fé, começara a bradar pelo Santo Condeftabre, que lhe

3 , acudiíle , e rogafie a Deos por ella
, para que Jhe déííe fau-

3, de; e que logo por virtude de Deos, e graça do Santo Con-
5,deftabre ella recebera de todo faude, e viera renderlheas

„ graças ao Mofteiro de Santa MARIA do Monte do Carmo,
,, á fua fepultura.

11 48 ,, Pêro Annes, morador em a Cidade de Lisboa 2S?e?
e

uí«
,, na Freguezia de S. Chriftovaõ , teftifica , que elle tinha dc ^ma dor

,, hum filho muito doente de dor de eftamago , e apertava a

„ dor tanto com elle, que muitas vezes o tiveraô ás portas

„ da morte ; e por mais remédios , que os Médicos lhe flzeraõ,

3, nenhum lhe aproveitava. Porém que elle o ofTerecéra ao

3, Santo Condeftabre , e que logo por fua interceífaÓ , o mo»
3, ço alcançara de Deos perfeita faude , e nunca mais lhe vie-

53 ra tal dor.

11 49 „ Gil Martins, morador em o Termo de Obi- GiíManínseo

„dos , teftifica, que elle tinha no peito fobre o coração hum m^Suudí'

„ inchaço do tamanho de hum ovo grande, e por efta cau-

5> fa lhe diíTerao os Médicos , e Cirurgioens
, que o cura-

„vaÓ, que elle trataííe de fua alma , e defpuzelTe de fua ca-

3, fa, porque infallivelmente morria, e em breve tempo: o

„ que elle também fentia em íí. Porém que lembrando-lhe

,, naquella affliçao os grandiofos milagres , que Deos NoíTo

3, Senhor obrava por interceíTaõ do Santo Condeílabre , elle

„ devotamente , e com grande fé fe encomendou a elle, para

3 , que rogaíTe a Deos lhe déíTe faude : e que mandara á Ci-

3,dade de Lisboa ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA do
3, Monte do Carmo , donde o dito Santo Condeftabre eftava

3, enterrado , bufcar da terra de fua fepultura , e a puzera fo-

3, bre o inchaço; e que logo por virtude de Deos, e graça
„do dito Santo Condeftabre, elle recebera perfeita faude.

W 2 $• VIL
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§. vir.

Remeãea o Senhor, por fua irterceffaõ, queixas gravif-

fimas de braços , de cofias , de ventre ,

e de bidropefia.

GOnfalo Annes , morador em a Cidade de
Lisboa junto á Igreja de S. Nicoláo, te-

, ftifica ,
que tinha huma filha , á qual lhe inchara hum bra-

ço, de tal maneira, que o Meftre André , e outros Me-
curavaó, lhe vieraõ dizer, que a moçanaó

, tinha nenhum remédio, e que infallivelmente morria, por-

,, que lhe hia já inchando todo o corpo. O que elle vendo,

, a encomendara com grande devoção ao Senhor Santo Con-

„ deftabre , para que de Deos lhe alcançafte faude , e que fe

,9 fora ao Mofteiro de Santa MARIA do Monte do Carmo da

, dita Cidade 3 onde o dito Santo Condeftabre eftava enter-

3 , rado : e tomara da terra da fua fepultura , e a puzera á noi-

„te ao pefcoço da filha, e quando viera ao outro dia pela

, manhaa , a moça fe levantara da cama íãa , e falva , e fem

,3 nenhuma dor: e logo naquelle dia viera com ella a dar as

,, graças ao Santo Condeftabre ao dito Moíleiro de Santa

3 , MARIA do Carmo.

115 1 5 , Martim Annes, criado do Arcebifpo de Braga,

„ morador em a Cidade de Lisboa , teftifica
, que havia gran-

„ de tempo, que tinha huma fiftula em hum braço ; e de tal

3 , maneira era, que os Cirurgiões , que o curavaó , nunca o

„ poderão dar faÓ : e que fazendo junta fobre a doença, açor-

„ dàraô ,
que lhe abriíTem o braço por dous , ou três luga-

,,res: e porque a fiftula era em lugar perigoío, e abrindo-a

„ poderia morrer, lhe pedio o Cirurgião, que eftava depu-

,, tado para lho abrir , hum eftrumento, em que lhe perdoa-

,, va a morte , fe do tal cafo lhe refultafte. O que elle vendo,

,, e lembrando-fe, de que hum Goníalo Dias, por intercef-

fao do Santo Condeftabre alcançara de Deos NoíTò Senhor

,, íliude de outra fiftula
,
que tivera em huma perna ; elle cont

,
grande devoção fe encomendara ao dito Santo Condefta-

3,bre, pedindo-lhe lha alcançafte de Deos: e que viera ao

5 Moíleiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo,

3 , e ie-



vor»
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», e levara da terra da fua fepultura , e a puzera no braço com
„ grande fé ; e que quando ao outro dia viera o Cirurgião

„ para lho abrir, adiara o braço faõ , e fem final algum, don-
3, de a fiftula efteve : de que ficara muy admirado, e muito
„ mais de ver a mão do dito braço eítar íãa , por quanto efta«

3,va já de toda fêcca ; e de tal maneira, que a nao abria,
„nem bolia com os dedos delia: do que affim elle, como os
3, mais circundantes, que alli fe acharão , deraõ grandes Iou-
5, vores aDeos, pois pela interceífaõ de feu Servo o Santo
3> Condeftabre fizera tal maravilha.

1
1 52 „ Anna Vafques

, moradora em a Cidade de Lif- Anna v«Me*
„boa, na Lapa, teftifica, que aellalhe entrara huma gran- "ST°
3 , de efpinha de peixe, em hum dedo da mão direita, e a
3, trouxera dentro em o dedo todo o mez dejaneiro ; etan-
3, to lhe inchara o dedo, que os Cirurgiões, que a curavaõ
3, aíTentàraõ de lho abrir ; mas vendo ella as grandes dores,
3, que padecia, o naô quiz confentir , por mais

, que elles

35 lhe diziaõ, que fe lho nao abriaõ, que havia de perdera
„mão. O que ella vendo3 com grande devoção, e lagrimas,

3, fe encomendara ao Santo Condeftabre , e lhe pedira folie

3, feu interceflbr diante de Deos, para que lhe quizeíTe dar
3, faude : e que logo, por virtude de Deos 3 e preces do Santo
3, Condeftabre, a efpinha lhe fahio fora do dedo, nao pelo lu-
3.,gar, que entrado tinha 3 fenao por outra parte, ficando-lhe
„0 dedo fao, como fe nunca em elle tivera nada. E ifto re-
edificou a dita Anna Vafques diante do Altar da Capella mór
,, do Mofteiro da Virgem Santa MARIA do Carmo de Lisboa,
„ em que poz a mão de como fallava verdade, paíTar na rea-
,,lidade, o que tinha referido.

1 ! 53 » Terefa Pires 5 moradora em a Cidade de Lif- Tereíâ

„boa, junto á Igreja do Efpirito Santo, teftifica, que ella
"*"''

ri era tolhida de hum braço, o qual nao podia manear , pe-
„ las grandes dores, que em elle tinha ; mas que encomen-
3, dando-íe ao Santo Condeftabre com grande fé , logo rece^
„ bera de Deos perfeita faude: e que viera ao Mofteiro da
„ Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo, da dita Ci-
3, de, aonde o dito Senhor Santo Condeftabre eftava fepul-
35 tado

, a lhe render muitas., e infinitas graças, pela mercê,
„que lhe fizera.

11 54 jjlgnez
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ii 54 „IgnezGonfalves, moradora em o Alem-tejo,'

,3 no Campo de Ourique , aonde chamaò as Entradas , teíU-

3 , fica ,
que ella tinha fobre hum braço , hum inctaço taÕ gran-

, de 3 que a puzera em perigo de morte , e que eraó taes as

^ dores , que padecia nelle ,
que lhe fizerao lançar huma crian-

9, ça morta 5 tendojá oito mezes \ e que o Medico, e Cirur-

o3 giaó ,
que a curavaó , defeonfiáraó delia ; e qoe fua mãy

3, quando elles ifto lhe diííeraô s devotamente , e com gran-

ia,
de fé, e lagrimas a encomendara ao Senhor Santo Conde^

3, ftabre ,
pedindo-lhe, lhe alcançaíTe de Deos faude áquella fua

3, filha, e que ella lhe promettia de a levar em romaria ao

„ Moíleiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo

„da Cidade de Lisboa, aonde elle eftava íepultado: e que

, 3
logo em aquelle tempo, e hora 5 que ella acabara de fazer

a fua deprecaçaõj em virtude do alto, e poderofo Deos,

,
preces, e rogos do Santo Condeftabre, ella fe levantara

^,íãa 5 naó fomente do inchaço ,
que no braço tinha, fenao

„ também do móvito, e que vieraó ambas ao dito Moíleiro

3, de Santa MARIA do Carmo a render as graças ao Santo

„ Condeftabre , como lhe tinha promettido.

1155 „ Lopo Rodrigues , criado do Infante D. Pedro,

,3 morador em a Cidade de Lisboa , teftifica, que elle tinha

3> hum grande lobinho fobre a mão direita , e que nunca pô-

„de achar Cirurgião, ou Meftre, que lho pudeífe tirar: e

„ que vendo-fe elle deita forte, e com a mão perdida, fe

„ viera ao Moíleiro da Virgem Santa MARIA do Monte do

9, Carmo , aonde o Santo Condeftabre eftava fepultado, e

„ diante da fua íepultura devotamente, e com grande fé, fe

, encomendara a elle, para que quizeffe rogar a Deos , lhe

3, défle faude na mão : e levando da terra da fua fepultura, fe

3, fora para cafa , e deitando-fe na cama , a puzera na mão

„ enferma ; e que logo em o outro dia pela manhaa
, por vitv

, tudedeDeos, e interceflao do Santo Condeftabre 3 elle fe

, levantara fem lobinho na mão , nem final de que tal en-

,3 fermidade nella tivera.

1156 ,,]oaó AfTonfo, Eftalajadeiro, morador em Vil—

, la Franca , teftifica , que elle tinha hum filho , ao qual fe

?? lhe abrira fobre os lombos hum buraco tao grande , que le-

3; vava huma mecha mais cumprida > do que hum dedo 5 e que

,, curando
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,, curando muitos Cirurgiões defta enfermidade , nenhum deí-
„Jes o podéra dar faõ: mas que vendo-o elle deita forte, e
3,quehia vifivelmente morrendo ,fe pegara com o Santo Con-
„deftabre, para que elle intercedelTe pelo moço a Deos,
„ para que lhe concedeíTe faude : e que tomara da terra dá
3, fua fepultura, e a puzera fobre a chaga, e no cabo de três
„dias, o moço , em virtude de Deos, e preces do Santo
3 , Condeftabre , fe achara faõ de todo.

n 57 „ Brites Alvares, moradora na Cidade de Lif- B™« Alvares

„ boa, ás Portas de Santo Antão, teftifica, que elia era mui-
fAVurccida *

„ to doente de mal do ventre j e de tal maneira
, que mui-

3, tas vezes eftivera ás portas da morte : e que vendo elia
,

,, que lhe naÕ aproveitavaõ os muitos remédios
, que os Me-

„ dicos Ihe^faziao
; fe encomendara com muito grande fé ,

„e devoção ao Santo Condeftabre , e lhe pedira, que rogaf-
„fe a Deos lhe déíTe faude, e que elia lhe promettia de ir

„ em romaria á fua fepultura, ao Moleiro de Santa MARIA
3, do Carmo : e que logo em acabando de fazer efta promef-
,,fa, elia de improvifo fe achara fãa, e viera cumprir aoSan-
3, to Condeftabre o que promettera.

1

1

5 8 „ Dom Fernando Annes , Cónego Regular , e
3, morador em o Mofteiro de S. Vicente de Fora da Cidade
„ de Lisboa, teftifica, que elle era muito doente de cólica,

„ e em tal maneira
, que muitas vezes efteve defconflado dos

„ Médicos : e que vendo elle , que o mal cada vez mais con-
a, tinuava ; devotamente , e de bom coração fe encomenda-
da ao Santo Condeftabre, pedindo-lhe muy eficazmente

,

3, que rogaíTe a Deos MoíTo Senhor por elle, para que lhe
3,concedelfe faude, para o fervir, e á fua Religião: e que
35 Iogo por virtude de Deos , e interceífaó do Santo Conde-
,,ítabre, a dor fe lhe foy , e nunca mais tivera talenfermi-
3 , dade.

1159 ,, Vafco Efteves , morador em a Cidade de Lif-
„boa

, junto á Igreja da Magdalena, teftifica
, que huma fua

,, filha era hidropica confirmada, e que naõ fabiaõ já , que
a, IhefizeíTem

, porque todos os remédios , que lhe tinhaõ ap-

3, plicado
, nenhum lhe aproveitara nada. Mas que vendo el-

„ le os grandiofos milagres
,
que o Santo Condeftabre obrava

„ por virtude de Deos, elle devotamente lha encomendara,

- 33 e que

D. Fernando
Annes livre de
huma grande
queixa.

A filha de Vaf-
co Efteves com
milagroía íau-

de.

<
:v

li..'
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„ e que logo a moça recebera perfeita faude, a Deos muitas gra~

" 1160 3) Diogo Affonfo , morador em a Cidade de Lif-

3,boa, Aos arcos do Rocio, teftifica, que elle tinha hum fi-

^lho, o qual inchou tanto, que o embigo lhe fafnra para to-
5

ra S
do tamanho de hum dedo ; e que os Médicos ,

e Ci-

rurgiões naõfouberaõ, que enfermidade aquella era
,
mais

"
que verem morrer o moço. Porém que vendo-o elle da-

"
quella forte , fe viera ao Mofteiro de Santa MARlAdo

'

Monte do Carmo, aonde o Santo Condeftabre eftava fe-

"
pultado i

e devotamente , e com grande fé lho encomendara,

* para que o livraíTe de taõ grande mal : e levara comílgo

l da terra de fua fepultura, e lha dera ao moço^a beber ,
e

[] que logo de improvifo definchára, e ficara íaÔ, como fe

3, nunca tal enfermidade tivera.

§. viu.

Alcança âo me/mo Senhor Jaade para vários enfermos de ro-

turas , ciáticas ,
almorroidas , e de pedra.

Afco Rodrigues, vaíTallo d'EiRey, mo-

rador em a Cidade de Lisboa ,
teftifica,

53 que havia bemdezafete annos, que era quebrado ;
em tal

„ maneira, que curando-o muitos Médicos, nunca o pode-

„raÕ dar faô , antes muito mais cada dia lhe hia crefcendoo

s mal: o que elle vendo ,
devotamente, e com grande fe íe

;, encomendara ao Santo Condeftabre , e lhe promettera de

3J vir dormir huma noite na Igreja do Mofteiro da Virgem San-

„ ta MARIA do Monte do Carmo da dita Cidade, aonde el-

"
le eftava fepultado , e de lhe mandar dizer huma Mifta : e

", que tomara da terra da fua fepultura , e a puzera^fobre a

„ quebradura, e que logo de improvifo fe achara faó de to-

,, do , e viera cumprir a fua promefla.

1x62 „ Antão Lourenço, Official da Camera da Ci-

£« ,, dade de Lisboa , e nella morador , teftifica ,
que elle havia

„ vinte annos, que era quebrado, e que em efte tempo rom-

",pera doze fundas ; e por muitas méíinhas, que lhe appli-

,,cáraõ, nunca pede íer faó : e que ouvindo elle contar .0$

3a muitos

Vafco Rodri»

fues livre de

huma queixa

II ÒI
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5, muitos , e maravilhofos milagres, que Deos NoíTo Senhor

3) fazia pelo Santo Condeííabre , devotamente, e com gran-
de fé, fe encomendara a elle: e que tomara da terra da
„ fua fepultura , e a cozera na funda da parte da quebradura, e

„ que logo por virtude de Deos , e interceíTaõ do Santo Con-
3, deftabre , elle íe achara faó , como fe nunca fora quebra-

3 , do.

1163 „ Pêro Affonfo Cafqneiro , morador em a Cida- °
d

tteímo hc:

3, de de Lisboa, junto á Igreja daMagdalena, teítifica, que fonfoalq^

3 ,
elle tinha hum filho , o qual havia muito tempo

, que era
r° e

3, quebrado , da qual enfermidade o curarão muitos Meílres,
„ e nunca o puderaõ dar fao : e que elle devotamente o en-
comendara ao Senhor Santo Condeííabre, para que rogaf-

3, fe a Deos
, que lhe déífe faude : e que tomara da terra da

3, fua fepultura, e a puzera na quebradura : e logo naquella

„ hora o moço fora fao , a Deos muitas graças.

1 164 „ PêroJorge , Efcudeiro do Conde D. Pedro, e Pcro J°rge ai.

„ morador em a Cidade de Lisboa , teítifica, que elle havia í«£,
ía*de

„ dez annos , que era quebrado de huma parte , da qual pa-
decia grandiííimas dores, fem achar remédio pára lhas ali-

„ viar , antes cada vez mais hiaô crefcendo. Porém que ven-
.,,do elle os muitos, e grandes milagres, que o Santo Con-
„ deftabre, em virtude de Deos , fazia, viera ao Mofteiro
„ da Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo da mefma
„ Cidade, aonde elle eftava fepultado, e diante da fua fepuí-

55 ra devotamente lhe pedira , que intercedeífe por elle a

3) Deos, para que lhe déífe faude, e que puzera da terra de
„ fua fepultura na quebradura: e que logo por interceífao do
3, Santo Condeííabre recebera faude , e ficara fao de todo.

I1Ó5 „Gil Martins do Poço, Contador d cElRey, e gíi Martin. *i.

„ morador em a Cidade de Lisboa, teftifica
, que elle tinha SiSnS-

„ hum filho , o qual era quebrado havia muitos tempos , e por

3 , mais méíinhas , que lhe fizeííem , nunca pudera ter faude;
„mas que vendo elle os milagres, que o Santo Condeftabre

„ fizera em outros enfermos da mefma enfermidade , devo-
„ tamente, e com grande fé lhe pedirá , que de Deos lhe al-

3, cançaífe faude áquelle moço
, porque lhe podia ainda fa-

„zer muitos ferviços: e tomara da terra da íua fepultura, e

,, lha puzera. na quebradura: e que logo ficara fao , como fe

Xxx
}J nunca
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„ nunca tal tivera : e em acção de graças , o trouxera em ro*

35 maria ao Mofteiro de Santa MARIA do Carmo da mef-

ma Cidade , á fepultura do dito Santo Condeítabre.

li 66 „ AfTonfo Vicente , morador em a VilladeAr-

, ruda , teítifica , que havia grandes tempos
,
que era que-

„ brado de ambas as partes , e que muitas vezes fe via em
perigo de morte : e que ouvindo dizer os grandes , e ma-

3)
raviihofos milagres, que o Santo Condeítabre fazia ; elle

, com grande efficacia , e devoção, lhe pedira, foíTe íeu in-

„ terceífor para com Deos ,
para que lhe concedeífe fau.de :

„ e que mandara ao Morteiro da Virgem Santa MARIA do

„ Monte do Carmo da Cidade de Lisboa bufcar da terra da

„íua fepultura, e que pondo-a na quebradura logo recebé-

„ ra perfeita faude : de que viera dar as graças ao Santo Con-

„ deftabre ao dito Mofteiro.

1167 ,,Joa6 Vafqnes, morador em a Cidade deLif-

J boa, junto á Igreja de SantaJufta , teílifica , que havia bem

,dous annos, que hum feu filho era quebrado , e que náõ fa-

„ bia já o que lhe fizeíTe ,
porque tinha experimentado to-

,,das as méfinhas, e nenhuma lhe tinha aproveitado: e que

„ vendo-o elle deíla forte , o encomendara com muita fé ao

„ Santo Condeítabre, para que de Deos lhe houveííe faude:

3, elhe promcttera de o trazer em romaria a fua fepultura: e

„ que logo por virtude de Deos , e rogos do Santo Conde-

5 , ftabre , o moço recebera faude , e viera cumprir a íua ro-

,, maria promettida.

11 68 ,,João Dias, morador em Vai de Paraifo , teíli-

„fica , que havia três annos, que era quebrado , e que fa-

„ zendo-lhe os Meftres muitas curas , nunca pudera haver fau-

,, de: e que vendo elle , que os remédios humanos lhe nao

,,aproveitavaÓ ; devotamente, e de bom coração fe enco-

„ mendára ao Santo Condeftabre , e puzera da terra da fua

„ fepultura na quebradura : e que logo de improvifo ficara fao

, delia.

11 69 „Joaó Gil , Clérigo de Miíía , e morador em a

,, Cidade de Lisboa, teílifica, que elle havia dez annos, que

,, era quebrado, da qual quebradura padecia muitas dores,

j, das quaes efti vera também em perigo de morre : e que vin-

do elle ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA do Monre

3 , do
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5, do Carmo da mefma Cidade , fe encomendara muito de-

3í votamente ao Senhor Santo Condeftabre, para que de Deos
„ lhe alcançaíle faude ; e que acabando a íua deprecaçaõ, fe

3 , achara faÕ 3 como fe nunca tal quebradura tivera.

11 70 , 5 Vaíco do Crato , morador em a Cidade de v a fco doe™.

5
, Lisboa, teftifica, que havia íete annos, que era quebra- V^SSt^'

3 , do, e taes erao as dores
, que padecia , que muitas vezes

„ eftivera ás portas da morte , naÕ obedecendo eftas ás mui-

3, tas méíinhas , que lhe faziaõ : mas que elle com grande fé,

,, e devoção fe pegara com o Santo Condeftabre, para que in- 3

„tercedeHe por elle a Deos, e o Jivraííe de taô grande mal:

3, e que Jogo por virtude de Deos , e preces do Santo Cori-

za deítabre, elle recebera perfeita faude.

1171 „ Pêro Annes, Clérigo de MilTa, moradoremo £&££££
5,Pedrógo , teftifica, que vindo elle á Cidade de Lisboa Ann^
3 , tomar ordens de Milfa , fora ao Moíleiro da Virgem Santa

5 , IVlARlAdo Monte do Carmo da mefma Cidade, aonde o
3, Santo Condeftabre eílava fepultado, por lhedizerem 3 que
3 , fazia muitos milagres : e que devotamente, e de bom co-
„raçaõ fe encomendara a elle

, para que rogaíTe a Deos lhe

„ déífe faude em huma quebradura
, que tinha havia dous an-

3) nos, em a qual pczera da terra de fua fepultura : e ao ca-

,, bo de dous dias elle recebeia faude , como fenuna a tive-

3, ra.

1172 „Ignez Martins, moradora em a Villa de Santa- osfiihosdcíg»

„rem, teftifica, que ella tinha dous filhos , os quaes ambos ™Y&"mo£
3,era6 quebrados; e de tal maneira, que muitas vezes os ti-

ftit;

„ vera da dita enfermidade em perigo de morte. Porem que
3, ella os encomendara devotamente ao Santo Condeftabre,

3, e mandara ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA do Carmo
3, de Lisboa bufcar da terra da fepultura do dito Santo Con-
3, de, e a puzera em as quebraduras de ambos 5 com grande
3, fé , e que logo receberão de Deos perfeita faude.

1 173 3, Leonor Annes , mulher que vendia fruta, mo- o neto de ko*

„ radora em a Cidade de Lisboa, junto ao AiTougue, teftifi- medd"?^
3, ca , que hum feu neto havia grande tempo

,
que era que-

3, brado; e em tal maneira, que por muitas vezes o tivera

3,defconfiado dos Cirurgiões , de poder ter vida, pelo mal
3,fer graviífimO} e naÕ obedecer aos remédios, que fe lhe

Xxx % „faziaõ:

\
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yyhzho: mas que vendo ella os grandiofos milagres, que

„Deos Noífo Senhor obrava pelo feu Servo o Santo Con-

3, deftabre, ella devotamente , e de bom coração, o enco-

3,mendára a elle, para que rogaíTe aDeos lhe défle faude:

„e que viera ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA do

55 Monte do Carmo, e levara da terra da fua fepultura, e a

„puzera na quebradura do moço: o qual logo por graça de

, Deos , e intercefíaó do Santo Condeftabre , le achara faõ

„ de todo.

1174 „ Luiz Vafques , morador em a Cidade de Lif-

„boa, teftifica, que elle era muito doente de ciática, ede

]] tal maneira lhe dava, que imaginava, que^morria ,^e por ver

„ também , que os remédios, que lhe faziaõ , lhe naõ aprovei-

5, tavaõ a lhe mitigar as dores : mas que encomendando-fe

„elle devotamente ao Santo Condeílabre , e pondo da terra

„ da fua fepultura com grande fé fobre a parte donde tinha

„a dor, logo ficara faó de todo , e nunca mais tivera tal en-

fermidade, a Deos graças.

1 ifi< „ Leonor Annes , mulher dejoaó Martins, mo-
cedei siha de radora em a Cidade de Lisboa no bayrro de Alíama, te-

A criada de hí»

fonfo Bernar-

des livre defe-

melhante quei-

xa."

„ ftifica ,
que ella tinha huma filha muito doente de dor de

^ciática, e lhe dava ás vezes taò rijo, que a tinha quaíí mor-

ta , e ifto havia fete para oito mezes : e que naò íabendo

]] já o que lhe fizeíTe, viera ao Mofteiro da Virgem Santa MA-
„ RIA do Carmo da mefma Cidade , á fepultura do Santo
"
Condeftabre, e ahi com grande devoção , lhe encomenda-

„ ra a dita fua filha ,
para que de Deos lhe alcançaífe faude : e

^, que levara da terra da fua fepultura , e que pondo-a a en-

„ferma ao pefcoço, logo por virtude de Deos , e graça do

„ Santo Condeftabre, a moça recebera faude , e nunca mais

,3 tivera tal mal.

1176 „ AfTonfo Bernardes , morador em a Cidade de

,, Lisboa ,
junto á Igreja do Efpirito Santo , teftifica , que el-

„ le tinha huma moça , a qual era muito doente de dor de

„ ciática; e em tal maneira, que naõ achava Medico, nem

,, Cirurgiões, que a pudeflem dar fãa , fendo que lhe tinhaõ

,, feito muitos remédios, e que vendo elle, que a moça hia

,, entrêvecendo ,
devotamente a encomendara ao Santo Con-

3 , deftabre, e lhe puzera ao pefcoço da terra da fua fepul-

?? tura
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3 5 tura com grande fé, e que logo, que lha poz, a moçare-
„cebéra faude, e nunca mais lhe tornara a tal enfermidade.

555
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3>

1 1 7'7 ?>Joaõ de Santarém , Mercador , e morador em Mi» & joaõ

. a Cidade de Lisboa, na rua Nova, junto á Igreja deNoíTa S«™ffi«.
„ Senhora da Oliveira , teftifica , que elk tinha hum filho muí-
3, to doente de dor de almorroidas , e que nunca pudera achar

„ Medico, ou Cirurgião, que o pudefíe dar faò. Porém que
„ vendo elle os^ muitos milagres

, que o Senhor Deos fazia

„ por interceíTaó do Santo Condeftabre ; elle devotamente lho

„ encomendara , e lhe pedira , que rogafle a Deos lhe qui-

3 , zeíTe dar faude : e que puzera ao pefcoço do moço , da ter-

sa ra da fua fepultura, e que logo por virtude de Deos , e ro-
,,gos do Santo Condeftabre, o moço fe achara faõ, como fe

„ nunca tal doença tivera : e elle o trouxera aoMofteirode
„ Santa MARIA do Carmo da meíma Cidade, á fepultura do
„ dito Santo Condeílabxe , a lhe render as graças pela mercê,
„ que lhe fizera.

1178 „ Gil Vaz, criado do Conde de Ourem , e mo- Gil Vaz he »-

„rador em a Cidade de Lisboa, teftifica, que elle era mui- 55iÍL
meín*

«to doente de almorroidas, e tal era a dor, que tinha, que
3 , muitas vezes eftivera defconfiado dos Médicos

, por refpei-
„to de naó obedecer a doença aos muitos remédios, que lhe

„ applicavaõ. Mas fabendo elle, que outras peíToas da mef-
3, ma enfermidade alcançarão de Deos faude por interceíTaó

3 , do Santo Condeftabre; devotamente, e com grande fé fe

„ encomendara a elle , e pendurara ao pefcoço da terra da fua

„ fepultura , e acabo de dons dias , recebera faude , ficando

„ livre da dita dor, a qual nunca mais lhe tornara.

J1 79 3 ,Joaõ Gonfalves , morador em Carnide, Ter- o-eihodejotd

„mo da Cidade de Lisboa , teflifica, que elle tinha hum fi-

„ lho muito doente de dor de pedra, a qual apertava tanto
«com elle, que por muitas vezes efteve em perigo de mor-
j, te : mas que encomendando-o elle ao Santo Condeftabre
„ com muita fé , e devoção , o moço recebera logo perfeita

3, faude , e nunca mais tivera o tal accidente.

!
;

Gonfalves li

vrc de dor de

pedra.

ix. Kfí
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§. IX.

Remedea ,
por mercê de Deos , enfermidades de per-

nas , e pés.

j5 f^\ Onfalo Annes , morador em Avô
,

jun-

Vjto de Arganil , teftifíca , que elle cortou

gSmdcs
3) huma perna pela junta do joelho, e por naô haver quem o

, foubeífe curar, fe lhe encolhera a perna ; em tal maneira ,

''que nao pôde mais andar \ falvo em duas muletas, que tra-

"zia, e depois de aíTim eftar a perna , fe lhe afiftulou ,
fem

];s
haver quem o curaíTe , nem elle fabia o que lhe fizefle : e

5, que vendo-fe defta forte, ouvira dizer os grandes, e ma-

,', ravilhofos milagres , que o alto 5 e poderofo Deos fazia por

„ rogos de feu Servo o Santo Condeftabre: o que ouvido

l\ por elle, fe refolvera em vir fobre as fuás muletas aoMo-
„' íreiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo da Ci-

,1'dade de Lisboa, á fepultura do dito Santo Condeftabre, a

-

j lhe pedir intercedeíle por elle a Deos ,
para que lhe conce-

a,defle faude ; e que efta fua refoluçaõ puzera em effeito: e

,'que chegando a Lisboa, fe fora logo ao dito Convento, e

„qué entrando pela porta da Igreja fobre as muletas
,
quan-

",-do chegara á fepultura do Santo Condeftabre , elle fe achá-

^ra íaó de todo , como fe nunca tivera a perna encolhida:

3, de que deu alli infinitas graças a Deos , e ao feu Servo o

„ Santo Condeftabre, pois por fua intercefTaó alcançara fau-

„ de: e lhe deixara fobre a íepultura as muletas
,
que trou-

xera , e fe fora por feus pés para á fua terra, louvando a

eos, e ao feu Servo, pela mercê recebida.

1

1

8 1 Afíbnfò Lourenço, morador em a Cidade de Lei-

3 , ria , e Alcaide na mefma Cidade, teftifíca , que elle era

, muito doente das pernas, de huma enfermidade, que os
'

Médicos chamavaÓ Sulfafltima , e de tal maneira eftava da

, dita doença enfermo, que nao podia fer faõ, por mais re-

,
médios, que lhe faziaó. Pelo que , devotamente, e com

,
grande fé , íe pegara com o Santo Condeftabre (de quem ou-

•', via dizer , fazia grandes milagres) para que de Deos lhe al-

,cançafte faude : e lhe promettera de lhe levar ao Mofteiro

\ da Virgem Santa MARíA do Monte do Carmo da Cidade

jjde

Aflonío Lou-

renço com íau

de nas pernas
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3

de Lisboa, aonde eftava fepultado, humas pernas de cera:

„ e que logo por virtude de Deos , e interceflaõ do Santo'

3 , Condeftabre, elle recebera perfeita faude, e viera cumprir
„ íua romaria , e promefla ao dito Conde.

11 82 ,,Frey Pedro da Caridade, Religiofo da Ordem
*, do P. S. Domingos

, e morador no feu Convento de Lisboa,
.„ teílifíca

, que eftando huma noite em acama, deimprovi-
,, fo lhe dera huma taÓ grande dor em a perna direita , que
3 , teve para fi , que naquella noite morria : e que vendo-fe da-

3,quella forte, com grande devoção , efé, começara a bra-
„dar pelo Santo Condeftabre, para que lhe valeflè em tal

3 , aperto, e pediíTe a Deos lhe tiraíTe aqueíla dor, que tan~

a, to o atormentava: e que logo em acabando de fazer afua
% deprecaçaô , por virtude de Deos , e interceílao do Santo

„ Condeftabre , elle fe achara faó de todo, a Deos graças.

**83 ,, Gabriel Gonfalves , morador na Cidade de Gabriel Gon;

„ Lisboa á Cruz deCataquefaraz , teftifica
, que elle andando ffiTgSSÍa

3 , em huma fua vinha, felhe enrodilhou em huma perna hu-
vor*

„ ma grande cobra ; e que tanto lha apertava , que lhe pa-
„ recia

, que lha hia cortando cercia , e que a teve aííjm por

„ efpaço de huma hora , fem elle faber o como fe poderia \i-

„vrar delia : e que eftando naquelíe confliclo, íe lembrara

„ dos grandes milagres , que o Santo Condeftabre fazia
, e af-

3 , fim com grande fé bradara por elle , para que o foccorreífe:

„ e que logo íem mais tardar , a cobra íe defenrolou da per-

,, na , e fe fora, e que elle ficara fem lefaô alguma na perna.
1 1 84. ,,0 Padre João AfTonfo, Clérigo de Miíía

, e mo- o p. jo»6 au
„rador em a Cidade de Beja, teílifíca, que elle havia três ÍZV°m\u-
„ mezes , que tinha huma perna eryfipeláda , e por o mal
„ nao obedecer ás méfinhas , que lhe appíicavaó, lhe viera a

„ dar herpes nella ; o que vendo os Cirurgioens
, que o cura-

,,vao, aíTentaraÕ, que para elle ter vida lha haviaõ de cor-

j, tar, e que elle o devia de confentir aííim, pois naó havia

„ outro remédio: e que vendo elle o que os Cirurgiões lhe

, 9 diziaõ, devotamente, e de todo o coração fe encomendá-
„ ra ao Santo Condeftabre , e lhe promettera de vir em roma-
3, ria ao Mofteiro da Virgem Santa M AR I A do Monte do
„ Carmo da Cidade de Lisboa , aonde elle eftava íepulta-

a, do, fe lhe alcançaífe de Deos faude , e de lhe mandar dizer

j, huma

• .1

ma perna»

'.
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huma MiíTa ofFertada , e juntamente de lhe trazer huma per-

na de cera: e que feita efta fua deprecaçao, e prometía,

;,
quando vierao ao outro dia os Cirurgiões para lhe cortarem

„ a perna , como tinhaô aííentado, acharão, que eftava de to-

„ do fao , de que íicàra6 admirados : e fabendo a caufa, louvâ-

„ raõ a Deos , e ao feu Servo o Santo Condeftabre , pela ma-

„ ravilha taõ grande , que obrara : e que em acçaõ de graças,

, elle viera cumprir a romaria, e promeíTa, que fizera.

1185 „ LuizAnnes, Cordoeiro, morador emaCi-
„dade de Lisboa, teílifica, que elle tinha hum filho 3 o qual

3 , era muito doente de huma perna , fobre a qual fe naÕ podia

,,ter, a refpeito da grande dor, que nella tinha : e que ven-

,, do elle os grandes milagres , e maravilhas
, que o Senhor

„Deos obrava, por rogos do Santo Condeftabre , elle devo-

„tamente, e de bom coração lhe pedira, que lhe quizeíTç

„ alcançar faude para áquelle feu filho , e que lhe promet-

„ tia de vir dormir huma noite na igreja do Morteiro de San-

„ ta MARIA do Carmo da dita Cidade , aonde elle eftava fe-

„pultado: e que acabada efta fua deprecaçaõ, o moço logo

recebera perfeita faude de improvifo.

11 86 5?João de Torres, morador no Lugar de Santa

,Eyria, Termo da Cidade de Lisboa, teílifica, que elle ti-

,,nha hum filho, o qual tinha huma perna muito inchada , e

,,cpe fendo, que muitos Cirurgiões otinhao curado, nenhum

„ o poderá dar fao : mas que elle o offerecera com grande

„ devoção ao Santo Condeftabre , para que rogaííe a Deos, lhe

„ quizeíTe dar faude : e que puzera fobre a perna do enfer-

„ mo, da terra da fua fepultura , e que logo o moço recebera

3, perfeita faude.

1187 3, Ifabel Machada, mulher de Álvaro Rodrigues,

J5 moradora em a Cidade de Lisboa, teílifica
,
que ella era mui-

,,to doente de huma perna, e por caufa da grandiííima dor,

,, que em ella tinha , fe naõ podia ter fobre ella ; e a efte ref-

3, peito eftava em a cama como entrevada : mas que vendo

3, os muitos milagres, que todos os dias o Santo Condeíla-

,,bre fazia, devotamente, e de bom coração fe encomendá-

„ ra a elle, para que lhe alcançaíTe de Deos faude, promet-

3 ,tendo-lhe de ir em romaria aoMofteirode Santa MARIA
,3 do Carmo da dita Cidade á fua fepultura, a lho render as

„ graças
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5 , as graças : e que Jogonaquelle mefmo dia recebera por in~

3 , terceílaõ do Santo Condeftabre 3 de Deos íaude 3 e ficara

3 , íáa da dita dor.

ii 88 3, Senhorinha Vafques, moradora em a Cidade senhorinha

„ de Lisboa, junto á Igreja de S. Vicente de Fora, teftifica, ^"VrLT
„ que ella havia grandes tempos

, que era doente de huma bcnefici° s

Ss perna, e que por mais remédios, que lhe applicáraõos Ci-
„rurgiòes

, nunca pudera ter melhoria: porém que encomen-
3,dando-fe ella com grande fe ao Santo Condeftabre, Jogo
3 , íem mais dilação alcançara de Deos perfeita faude : e que
3 , em acção de graças , viera em romaria ao Convento da Vir-

3 ,
gem Santa MARIA do Monte do Carmo da meíma Cidade,

3 , á fepultura do dito Santo Condeílabre.

1189 Pêro Lourenço , Efcudeiro d'EIRey, e mora- PeroLour Cn fo

„ dor em a Cidade de Lisboa, teftifíca , que a elle lhe dera
!

^r

redehum*

35 huma dor em hum joelho
, que por fer ella taõ terrível ,

'& por muitos tempos nao pudera manear a perna ; e que ven-
„ do-fe elle daquella forte, fe encomendara devota , e efficaz-

35 mente ao Santo Ccndefíabre, e lhe promettera, quefelhe
, 5 tiraíTe aquellador, que elle veria em romaria á fua fepul-

3, tura ao JVioíleiro de Santa MARIA do Carmo da dita Cida-
,3 de : e que em acabando de fazer eíta fua promeíTa s logo de
„ improviío recebera de Deos faude , por interceífaõ do San-
,, to Condeftabre.

1 190 „ ChriftovaÒ Vicente , morador em a Cidade de a mulher de

„ Lisboa, junto á Igreja de S. Gião, teftifica, que fua mu- Chrifto^ovi.ILL* j 1 ,' cente alcança

a, Iher havia grandes tempos, que era doente das pernas, e lâudc -

3, que eftava delias quafi intrévada, a reípeito das grandes do-
„res, que em ellas tinha; e que encomendando-fe com gran-
3, de devoção ao Santo Condeftabre 5 lhe promettera, que fe

3, de Deos lhe alcançaífe faude , ella lhe levaria á fua fepultura

3, humas pernas de cera : e que feita efta promeíTa , logo de
33 improviío fe achara íaa, como fe nunca tivera tal enfermi-

„ dade : e viera ao Mofteiro da Virgem Santa M A R í A do
,, Monte do Carmo, a cumprir fua promeíTa.

1191 „ Vicente Doiz
, morador em a Cidade de Lif- umm-mi

„boa, narua dajubitaria, teftifica, que havia bem dez an- f^
e

r.°

mdmo

3, nos , que era doente das pernas, as quaes lhe inchavaô mui-
3, to , e que nunca no efpaço deftes annos achara Cirurgião,

yyj n que

Pi
"

;

'

f;
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3 , que o pudeíTe dar faõ: pelo que vendo-fe elle defta forte

?

,, e que os remédios ,
que lhe faziaõ, lhe naó aproveitavaõ na-

„ da , fe pegara com grande fé, e devoção com o Santo Con-

35 deftabre , para que rogaííe a Deos lhe quizeíle dar fáude ;

,,e que acabada a íua deprecaçaõ , por virtude de Deos , e in-

„ terceííaÓ do Santo Condeftabre , elle fe achara faõ , e fera

„ dor alguma : e que viera ao Mofteiro da Virgem SantaMA-
, RIA do Carmo á fepultura do dito Santo Condeftabre , a

„ lhe render as graças pela mercê , que lhe fizera.

1192 ,, Brites Annes, moradora em a Cidade de Lif-

,, boa ,
junto ao Mofteiro de S. Francifco de Xabregas , tef-

tifica
,
que ella havia cinco para féis mezes, que era mui-

5, to doente de huma perna ; e era de tal maneira a dor, que

„em ella tinha , que muitas vezes fe vira ás portas da mor-

„ te ; e que curando-a muitos Cirurgiões, nenhum a pôde dar

íaa ; e que vendo-fe ella em aquelle aperto taõ grande, fe

„ encomendara devotamente ao Santo Condeftabre , e lhe

,, promettera de lhe levar á fua fepultura, ao Mofteiro deSan-

3, ta MARIA do Carmo, huma perna de cera: e quequan-

,, do veyo ao outro dia pela manhaa, ella fe achara íaa, e

,, fem dor nenhuma: e que logo viera dar as graças ao Santo

„ Condeftabre, e cumprir a íua promeífa.

1193 „ Maria Alvares , moradora em a Cidade de

„ Lisboa ,
junto á Igreja de S. Miguel de Alfama , teftiflca

,

„ que ella era muito doente de huma perna ; e em tal manei»

:,ra, que naõ podia andar íobre ella, e por efta cauía anda-

„ va fempre fobre duas muletas: e que encomendando-íè el-

,, la devotamente, e com grande fé ao Santo Condeftabre,

„ e pondo da terra da fua (epultura na perna, aonde tinha a

„dor, ella por graça de Deos, e interceflaÕ do Santo Con-

„ deftabre , recebera logo faude , e ficara íãa de todo da dita

„ dor.

1194 „ Beatriz Annes, Al fayata , moradora em a Ci-

„ dade de Lisboa , junto á Igreja do Efpirito Santo , teftiíica,

,, que ella havia vinte annos
,
que era doente de huma per-

, nà , e que muitas vezes fe paííavaõ dous , e três mezes ,

,
que fe naõ levantava de huma cama pelas grandes dores,

„ que em ella lhe davaõ, fem para ellas achar remédios, íen-

>;J do que lhe tinhao feito muitos: mas que vendo ella os

. „ muitos
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3>
muitos milagres, que Deos NoíTo Senhor fazia por inter-

3
,ceíla6 do Santo Condeílabre, ella devotamente íe lhe en-

3j comendára, e tomara da terra da íua fepultura, e a puze-
3 , ra na perna enferma, e que logo ao outro dia, por virtu-

3,dedeDeos, e graça do Santo Condeílabre , ella recebé-
3, ra faude na perna , e fe lhe fora a dor.

1

1

9 5 „ Vafco Martins , criado do Santo Condeílabre ,
Vafco râfoftfí

,, morador em a Cidade de Lisboa , teftifica
, que elle havia SS1S25È

3 ,
muitos tempos

, que eílava doente das pernas , de huma lefl,ai

3, doença, que'éhamava6 Sâlfà fteitiw 3 e de tal maneira era
3) ella v que por mais remédios, que os Cirurgiões lhe appli-

3, càraõ ,
nunca poderá ter melhoria j e que elJe devotamente,

3 , ede bom coração fe encomendara ao dito Santo Condeíla-
3,bre, e lhe promettera, que fe de Deos lhe alcançava fau-

„ de, elle lhe poria ra fua íepultura humas pernas de cera : e

„ que logo em acabando de fazer eíta fua deprecaçaò , epro-
„ meíía

, elle fe achai a faõ de todo , como íe nunca tal doen-*

3, ça tivera : e logo viera ao Morteiro da Virgem Santa MA~
„ RIA do Monte do Carmo , á fepultura do Santo Condefta-
3, bre, a lhe dar as graças da mercê recebida, e cumprir fua

3, promeíía.

119Ó „LopeAnnes, Pedreiro, morador na Cidade LcPe An ne S

„de Lisboa, junto a Sé, teftifica
, que elle tinha junto ao

recc
r
e omef*

„ artelho da perna direita dous buracos muitos grandes, que
„por eílarem fiftulados

j os Cirurgiões
, que o curavaÕ , dií-

a, ferao eftar gravemente doente : o que elle ouvindo, fe

a, encomendara devotamente ao Santo Condeílabre , e toma-
„ ra da terra da fua fepultura

, que com grande fé mandara
3 , bufcar ao Morteiro da Virgem Santa MARIA doCar-
„ mo, e a puzera á noite , que fe recolhera, fobre os bura-

3, cos da perna , attando-a com hum panno: e que quando fe

„ levantara pela manhaa, fe achara de todo fao, e fem na per-

„ na haver íinaes aonde os buracos eftiveraò, de que todos
„ ficarão efpantados , e deraõ graças a Deos, pois pelo feu

„ fervo o Santo Condeílabre fazia taes maravilhas.
11 97 Joaõ Gonfalves , Tozador, morador em a Ci- H«m moÇ0 «je

„dade de Lisboa, na rua Nova, teftifica, que elle tinha hum KlSSíSS
„ moço ,

feu criado
, muito doente das pernas , e que curan-

^ 8 '

„ do-o muitos Cirurgiões , nunca o poderão dar faò : e que

ML
1

1'

" Br

1

!'

:

m
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elle devotamente o encomendara ao Santo Condefbbre , e

,lhe puzera nas pernas do moço com grande fé, da terra da

,íua íepultura , e que logo ao outro dia o moço recebera

,
perfeita faude , e que elle o trouxera em romaria ao Mo-

, fteiro de Santa MARIA do Carmo , a dar as graças ao San-

, to Condeftabre.

1198 ,, Margarida Vicente, Freira da Terceira Gr-

adem, e moradora em a Cidade de Lisboa, junto ao Mo-

„ fteiro da Santifíima Trindade , teftifica, que ella tinha hum

? ,
joelho muito inchado, havia mais de dousmezes, e a ef-

„fe refpeito fe naô podia levantar de huma cama : e que ella

„fe encomendara muito devotamente ao Santo Condeftabre,

„ e puzera fobre o joelho enfermo , da terra da fua fepultu-

„ra, e que logo recebera perfeita faude, e fe levantara fem

,3 dor alguma.

1199 „Maria Mendes, moradora em a Cidade de Lif-

,,boa , na Padaria , teftifica
,
que de huma queda, que dera,

., quebrara huma perna pela canélla , e ainda que a curarão,

„com tudo fempre dalli em diante ficara manquejando delia,

„ e por tempos lhe vinhaô áquelle lugar grandiílimas dores,

„que muito a atormentavaõ : e que pondo com grande fé

5 , nelíe , da terra da íepultura do Santo Condeftabre
, que

3) ella mandara bufear ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA
a, do Monte do Carmo , fora logo faÕ das ditas dores , e jun-

,3 tamente da manqueira , como fe nunca a tivera.

1200 ,,Gonfalo Dias, Elcudeiro de Gomes Freire,

3 Fidalgo da Caía do Conde de Ourem, e morador em aCida-

„ de de Lisboa , teftifica, que havia vinte annos , ou mais, que

„ trazia huma perna flftulada pela coxa, na qual tinha huma

53 grande chaga, que lhe paliava de huma parte á outra , e

,3 elle fe curara com a mayor parte dos Cirurgiões defteRey-

„no, e que ainda a Caftella fora bufear outros , e que nunca

3, pudera haver faude: e que vendo-fe defenganado dos re-

,5 médios humanos
,
por quanto todos o tinhaÕ já deixado

„ por incurável , elle com grande fé , e devoção fe encomen-

,,dára ao Santo Condeftabre, e lhe promettera, fe de Deos lhe

„ alcança íle faude, que elle ferviria fem premio, por tempo
fervirhuman. ^ ^e num anno, ao Mofteilo de Santa MARIA doCarmoda

„ dita Cidade > ao qual fora bufear da terra da fua fepultura,

3J e a

Goníalo Dias

lavorecido.

Promtffa de
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3 ,

e a metera dentro na chaga, e que ao outro dia logo fe-

3 ,
grinte íe achara faõ de todo: e em acção de graças cum«

3 ,
príra a fua promeíTa.

§. X.

De outros enfermos de femelhantes queixas
, que fe reflitui-

raô â faude por intercejfaõ do Santo Condefiavel.

1201 „ \ MulherdeGonfaIoDias,MeftredeGram-
Maravnha ,que

35A JLmatica, e moradora em a Cidade de Lis-
íevio

' f^>
,,boa, teftifíca, que ella havia muito tempo , que tinha hu- 2taw£

GÕ"

3> ma perna tolhida, na qual padecia grandes dores; e que"
5 > mandara , que a trouxeííem á íepultura do Santo CondenV
3>bre, ao Moíteiro de SantaJVlAftlA doMonte do Carmo
„ da dita Cidade ; e tanto que entrou pela porta da Igreja 5

U íefoy encomendando com muita devoção, e f

é

, ao dito
„ Santo Condeftabre, pedindo-lhe com grande efficacia Jhe
„ alcançaíie deDeos faude: e que em chegando á fua fepul-

„ tma, ella íe achara iaa, como fe nunca tal enfermidade ti-

„vera, de que lhe deu infínas graças, e deixou íobreadi-
„ta íepultura as muletas, que comíigo levara, e fe viera por
„feus pés para cafa. E eíia própria mulher teftifíca também,
3 ,
que a huma mulher íua conhecida, moradora em a rua da

„ Jubitaria , lhe acontecera outro femelhante cafo com o San-
,, to Condeftabre.

1202 A mulher de João deDeos, moradora em a Vil- A mulIler de

,, la da Certaa
, teílifica

, que ella era muito gotofa de huma João dc Deoí

n perna, havia largos tempos : e que fabendo ella dos mui-
aI"nça íaude *

„tos,e grandes milagres, que Deos Senhor NofJo obrava
í, por interceíTaõ do feu Servo o Santo Condeftabre , fe enco-
3,mendára a elle com grande devoção: e que Jogo recebé-
„ ra perfeita ia ude, e nunca mais lhe tornara atai dor.

1203 ^ João Pereira, morador em a Cidade de Lis-
„boa, teftifíca , que elle tinha huma perna fíítulada com
,, muitos buracos havia grande tempo , e que curando-o mui-
,. tos Cirurgiões, nenhum o pudera dar faô , antes cada vez
3, mais fe lhe hia crefcendo o mal : e que vendo-fe elle de-
„ fta forte, fe encomendara de todo o íeu coração ao Santo

23 Con-*

Outro prodígio

!

JÊI

:
;! ;
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3 , Condeftabre , para que rogafíe ao Senhor Deos, lhe dèf-

, 3
íe faude: e que acabando de fazer efta fua deprecaçaõ, de

3J improvifo fe achara faõ da perna, eomo fe nunca nella ti~

5 vera nada.

1204 „ Diogo Rodrigues , morador em a Cidade de

Lisboa , na rua dos Cónegos , teftiflca
,
que fua mulher Ca-

, tharina Lourenço, tivera huma dor em hum joelho, e de

,, tal maneira, que lhe fez muito inchar, e foraõ taes as do-

res , que lhe fobrevieraó por efpaço de dons mezes , depois

,,da inchação , que por efta caufa eftivera nefte tempo" mui-

, tas vezes ás portas da morte: e que vendo elle os grandes

„ milagres, que cada dia o Santo Condeftabre fazia, devo-

3,tamente , e com grande fé lhe encomendara a dita fua mu-

lher
,
para que de Deos lhe alcançafle faude : e logo por

,, virtude de Deos, e interceífaõ do Santo Condeftabre , el-

„ la fora íaa de todo.

1205 „ Violante Leonardes, moradora em a Cidade

3 , de Lisboa, ao poço do ChaÒ, teftifíca, que huma fuaíi-

,, lha era muito doente de gota , havia largos tempos, e que

,,erao taes as dores, que padecia, que a naô deixavaõ dor-

mir 3 comer, nem focegar ; naÕ lhe aproveitando em to-

3, dos efies tempos os muitos remédios, que fez para as mi-

tigar: e que vendo-a ella daquella forte, lhe pareceo que

,, fó do Ceo lhe podia vir o remédio. Pelo que a encomen-

,, dára de todo o coração ao Senhor Santo Condeftabre
, pe-

„,dindo-lhe, que lhe alcançafle de Deos faude, e que lhe

„promettia de vir em romaria com ella a fua fepultura , de

,,cuja terra lhe puzera aonde tinha as dores, e que logo co-

.,, meçàra a melhorar , e dentro de dous dias fe achara de to-

„ do íaa , e lhe nao tornara mais a dita dor, nem rafto dei-

,, la : e em acçaò de graças viera com a dita fua filha ao Mo-
„ íleiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo da

a, dita Cidade , a cumprir a fua promeíTa.

1206 ,, Mai tim Affonfo , morador em a Cidade de Lif-

„boa , teftifica ,
que elle tinha em fua cafa hum homem ha-

„ via nove annos , o qual em tod^ efte tempo fora doente

,, das pernas de mal de Salfafleima , e eraò taes , e tao gran-

, des as chagas , que em ellas tinha , que havia vergonha de

arecer diante das gentes : e que vendo-fe elle em tao

„ grande
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3 ,
grande tribulação, devotamente fe encomendara ao Santo

„ Condeílabre, e lhe pedira
,
que lhe alcançaíTe deDeos fau-

„ de a taô grande mal : e que logo em aquelJa mefma hora,
„ por virtude de Deos

, e preces do Santo Condeílabre , el-
„Je ficara faõ das pernas, como fe nunca tivera em ellas mal'^g^e reconhecido defta mercê, viera ao Mofteiro de
„ Santa MARIA do Carmo render as graças ao Santo Con-
„deílabre em a fua fepultura.

1207 »JoaÕ Pereira, Efcudeiro de Ruy Mendes, mo- r
- , .

„ rador em a Cidade de Lisboa , teílifica , que eile tremeo ma- CÍS.
„ leiras por muito tempo; e quando fe lhe foraÕ, ficara com
„as pernas taô inchadas, que naÕ podia de nenhuma manei-
„ra andar: e por mais remédios, que de novo lhe fizeraõ,

„ nenhum lhe aproveitava : e que vendo-íe elle affim entre-
,,vado, ^devotamente, e com grande fé fe encomendara ao
hy Santo Condeílabre, para que rogaífe a Deos lhe àéKe faude:
„ e que emjicabando de fazer eíla fua deprecaçaó , elle fe
«achara faô de todo, e que nunca mais tivera nas pernas
„ inchação alguma, a Deos muitas graças.

1 208 „ Diogo Annes , morador em Aveiras, teftirlca,
„que elle era muito doente de huma perna, e que por efta

„ caufa havia quatro mezes
, que fe naô levantava de huma ca-

3,ma, pelas dores, que em a perna padecia, ferem grandif-
„fimas: e fendo que lhe tinhaô applicado muitos, e vários
„ remédios

, nenhum lhe tinha aproveitado nada , antes as
3, dores lhe hiaõmais crefcendo : caufa, porque os Cirurgiões,
„ que o curavaõ, diíTeraõ

, que elle morreria infalivelmente
„ da dita enfermidade. O que elle ouvindo, e lembrando-fe
„ dos muitos milagres, e maravilhas, que o alto, epodero-
„fo Deos obrava por rogos do Santo Condeílabre, fe en-
„ comendára devotamente , e com grande fé a elle

, promet-
„tendo-lhe, que fede Deos lhe alcançaíTe faude, que elle vi-
„na em romaria á fua fepultura, e lhe mandaria dizer huma
„MiíTa: e que mandara bufcar á Cidade de Lisboa da terra
3 , da dita íepultura, e a puzera na perna, e que logo de im-
3 ,provifo fe achara faõ, e fe levantara da cama íem dor al-

3 , guma, e viera ao Mofteiro de Santa MARIA do Carmo da
„ dita Cidade á fepultura do Senhor Santo Condeílabre, a lhe
» render as graças por taõ alta mercê, e cumprira a promeífa,
3 > que fizera. í209 y-

,;'/,/.

,

«ti

i .

Diogo Annes
íica íaõ de hft*

tr.a perna»
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ofiiiiodevi- 1200 ,, Viótor Homem , morador em a Villa daCafta-

t^ueTu- „ nheira , teftifica, que hum feu filho quebrara huma perna

35 por dons lugares; em tal maneira, que quando os Cirur-

3 ,
giões

,
que foraÓ chamar para o curarem, o virão, diííerao

)j logo i
que naó tinha cura , e que em breves^dias morreria.

„ E que entre os vifinhos , que naquella occafiao o vierao con-

solar, lhe dilTera hum, que fe encomcndafle com grande

„fé ao Santo Condeftabre, que eftava enterrado no Moftei-

2 ; ro de Santa MARíA do Carmo da Cidade de Lisboa
, por-

„que diziaõ, que fazia muitos milagres Deos NoíTo Senhor

/,por fuainterceífaò. O que elle ouvindo, de todo o coração

„ encomendara feu filho ao dito Santo Condeftabre, promet-

„tendo-lhe, que fe de Deos lhe alcançava faude , que elle

a, veria com o moço em romaria á fua íepultura, e lhe man-

^ daria dizer huma MiíTa : e que apenas fora acabada efta fua

„ deprecaçao , e promefla ,
quando o moço fe levantara da

„cama faõ , e falvo , como fe nunca tal perna quebrara; de

", que todos os Cirurgiões, e circumftantes ,
que alli fe achá-

„ raõ, deraó grandes louvores a Deos, e ao feu Servo o San-

,, to Condeftabre ,
por taÕ fingular maravilha : e que elle vie-

„ ra logo cumprir a fua promeíTa.

12 io ,j João Lopes, morador na Tourega, Termo da

„ Cidade de Évora, teftifica, que elle tinha huma filha , a qual

,- era tolhida das pernas, e mãos, havia bem dous , ou três me-
"

zes , e que hindo elle á Cidade de Évora , trouxera comíí-

", go dous Cirurgiões de grande fama para acurarem , como

de effeito o fizeraÓ : mas por mais remédios
,
que lhe ap-

aplicarão , nunca a puderaô dar faa, antes cada vez hia mais

crefcendo o mal : e que indo elle ver huma fua fazenda,

''lhe difiera hum homem, que elle naó conhecera, que a

,', encomendaíTe ao Santo Condeftabre ,
porque logo haveria

faude. O que elle ouvindo, e parecendo-lhe ter aquelle

\ dito al^um myfterio ,
devotamente, e de bom coração a

, encomendara ao dito Santo Condeftabre , e lhe promecte-

ra de a trazer em romaria á fua fepulcura ao Mofteiro da

,, Virgem Santa MARIA do Carmo da Cidade de Lisboa , fe

•, de Deos lhe alcançafle faude ; e que logo naquella noite a

,', moça fe achara fãa , como fe nunca tal lefaó tivera, e com

„ el la viera cumprir a romaria, que ao Santo Condeftabre pro-

A filha de Toaõ

Lopes livre de

humalelaõ.

„ mettera. i2ii Lou-
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J1I^j » Lourenço Affonfo, Ourives da prata, morador

5) em a Cidade de Lisboa , junto á Igreja da Magdalena, te-
„ftifica

,
que havia íeis annos , que lhe crefcia a carne fobre

,3 a unha do dedo polegar do pé eíquerdo ; e em cal maneira
„ era por efta cauía manco

, que naõ podia buiirfe de hum
„ lugar

5
e pofto que muitos Cirurgiões o curarão , nenhum

„ dellesopôde dar fao: o que vifto por elle, fe encomen-
„ dará devotamente ao Santo Condeftabre, e tomara da ter-

„ ra da fua lepultura, e com grande fé a puzeranodedoen-
„ termo

, e que logo de improvifo recebera faude nelle , e
3 , nunca mais tivera o dito mal.

1212 „ Maria Efteves , moradora em a Cidade de Lif-
„boa, na rua que vay de S. GiaÓ para a Conceição, teítifi-

„ ca, que havia três fomanas, quefenao levantava de hu-„ma cama, por caufa das grandiílimas dores, que tinha nos
„pes: e que tendo ella noticia dos muitos milagres, que o
„ Senhor Santo Condeftabre fazia , fe encomendou a elle de-
votamente, pedindo-lhe, que rogaíTe aDeosporella, pa-
„ra que he quizeíTe conceder faude, e que ella lhe promet-

ei írl? em r0mana ao Mofteiro^ Virgem Santa MA-
„ KlA do Monte do Carmo da dita Cidade , huns pés de ce-
„ ra á fua íepultura : e que em acabando de fazer efta fua
„promeíTa, logo de Deos recebera perfeita faude, e viera
„ cumprir a fua promeíTa.

12 13 JoaÓ de Guimarães, Procurador da Corte , e mo-
,, rador em a Cidade de Lisboa , teftifica

, que elle era mui.
„togotofo; ede tal maneira o tinha o mal tolhido, que fe
„ naÒ podia manear : o que vifto por elle fe encomendou mui-
„to deveras ao Santo Condeftabre

, promettendo-lhe devir
„ em romaria, fe de Deos lhe alcançaíTe faude , ao Moftei-
5) ro da Virgem Santa MARIA do Carmo, á fua íepultura
„ e que logo de improvifo fe achara faÔ , e fem lefaÕ aimi-
j,ma, e viera cumprir a fua romaria, que promettera.

1 21

4

„Joao Vafques , criado de D. Affbnfo , morador
>, em Aveiras , teftifica 3 que havia dous mezes

, que tinha
„gota nos pes, e de tal maneira eraó as dores, que pade-
„ cia nelles

, que fe naõ podia levantar de huma cama; e o
„puzerao em tal extremo, que lhe parecia, que infallivel-

„ mente morria, por ver, que os remédios humanos, que os
Zzz ^ Medi.

Lourenço Âfi
funfo livre dé
huma mokftia

Maria E/reves

alcança faude.

João de Gui-
marães livre

de gota.

João Vafquei
livre do mef-
mo na ai.
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Joaò André ai-
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perfeita.
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, Médicos lhe applicavaõ, lhe naõ aproveitavaõ, antes com el~

les lhe creícia mais o mal. Porém que vendo-o daquella

j
force hum feu amigo, lhe diílera , que devotamente le en-

^comendaííe ao Santo Condeftabre D. Nuno Alvares Perei-

„ra, porque diziao ,
que Deos obrava por íua interceífaõ

,, muitos milagres. O que elle ouvindo, devotamente, e com

3J
grande fé lhe pedira , que lhe alcançafíe de Deos faude , e

,5 que antes de hum quarto de hora , elle fe achara livre do

„ dito mal , o qual nunca mais lhe viera, a Deos muitas gra-

,

,

cãs* ^_^^

1 2 1 5 „ Aífonfo Fernandes Farpado , morador em a Ci-

, dade de Évora , na rua de Alconchel , teftifica
,
que elle ha-

y, via bem hum anno , ou mais , que tinha em o pé efquer-

y, do hum lobinho tamanho como hum punho , e que por

„eíla caufa naõ podia calçar çapato ; e que curando-o mui-

„tos Cirurgiões, nenhum o pudera dar faõ , fendo que lhe

„ fizeraô muitos remédios : e que vendo- fe elle nefta afflic-

„ çaõ , devotamente , e de bom coração fe encomendara ao

,' Santo Condeftabre, e lhe promettera ,
que fede Deos lhe

„ alcançava faude
,

que elle viria em romaria á íua fepultu-

„ ra ao iMofteiro da Virgem Santa MARIA do Monte do Car-

3 , mo da Cidade de Lisboa , e lhe traria hum pè de cera a

n offertar; e que logo em o outro dia pela manhãa por vir-

5,tude de Deos, graças , e rogos do Santo Condeftabre ,

3 , elle achara o lobinho de todo fumido , e o pé faó , como fe

„ nunca nelle tal mal tivera , e em acçaó de graças viera

3, a Lisboa ao dito Mofteiro cumprir a fua romaria, e pro-

1216 „ João André, criado do Infante D.Joaõ , mo-

„rador em a Cidade de Lisboa, teftifica, que andando elle

'„nas terras do Alem-tejo, em certo negocio de feu amo,

5 , metera hum grande eftrepe pela fola do pé direiro
,

pe-

3 , la qual caufa o pé fe lhe veyo a íiftular ; de tal maneira,

, que em todo efte tempo le nao levantara de humá cama:

c curando-o muitos Cirurgiões, nunca o puderao dar fao ,

3, nem ainda tirar o dito eftrepe, antes cada dia mais fe lhe

,, hia aggravando a ferida : e que vendo-fe elle daquella íor-

, te , fe refolvera a vir para fua cafa a buícar outros Meftres,

que o curaíTem , e que chegando á Vilia de Setúbal hum
3, homem,
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5 ,
homem

, que elJe naó conhecera , fe fora a elle , e notnean-
„ do-o por leu nome, Jhe diífera: Joaõ André , naõ/òisain-
„daJao do voffo e/trepe? e que dizendo elle, que nao, lhe
„ tornara o dito homem a dizer: Pois encomendaivos com' £$#»»&
„#*//</* /<? *o jfckl» Condefiabre Dom Nuno Alvares Verei-

!

„ra, e lhe oferecei levar-lhe hum pé de cera áfuafepultu-
fi ra ao Mofletro de Santa MARIA do Carmo da Cidade de
„ Ltsboa, e logo recebereis faude. E que dizendo ifto fe Fo-
„ra o tal homem. O que dk vendo, e confederando, que
„ naquellas palavras

, e circumftancias delias , havia algum
„ myiteno; elle devotamente, e de bom coração, fe enco-
„ mendàra ao Santo Condeftabre , e lhe pedira com grande
„ fe

, que rogaffe a Deos lhe défTe faude, e lhe promettera
„ de levar a lua íepukura o pé de cera: e que indo-fe para
„ a Lítalagem

, fe deitara na cama , e quando fe levantara pe-
35 la manhãa a curar o pé , achara que no buraco da ferida ap-
„ parecia huma ponta do eftrepe , e carregando elle com as
„ mãos ,0 eftrepe faltou fora com tanta força, que apenas
„lhe nao deu noroílo, e logo cobrara faude: e tem o pé
„íao, como antes defta enfermidade o tinha, e em acção
3} de graças viera cumprir a fua romaria , e promeífa.

§. XI.

Por fua mediação alcançarão de Deos fauâe muitos enfermos
de febres, e fluxos de fangue.

121 7 » T7 ErnaÓ AíFonfo
, Thefoureiro da Igreja de Fen.6 A ffon.

„ X. Santa Marinha da Cidade de Lisboa , te. LT^
„itinca, que elle havia três annos,ou mais, queeftava ethi-
„ co

,
e fendo

, que lhe tinhaõ feito todos os remédios huma-
3 ,
nos, nenhum lhe aproveitava para ter melhoria , antes che-

„ gára o mal a tal extremo, que os Médicos o defenganárao
„que infallivelmente morria, e em breves dias. O que elle
„ vendo devotamente, e com grande fé fe encomendara ao
„ Santo Condeftabre

; e lhe pedira, que já que as méfínhas hu-
„ manas he nao aproveitavao para lhe dar faude, lha alcan-
„ çaíle elle por feus merecimentos de Deos NoíTo Senhor • e
„ que mandara buícar da terra da fua fepultura j e a puzêra

Zzz 2

!

;j

33

%



ill
!

:

:

:

;

:

•i l"i
:

í,'!

tíí

'

,

livra de «juar-

tans os filhos

de Antaõ An-

nes.

Livra dei nter-

rrittcncias a

João António.

Dous netos de

Lourenço Vi-

cente livres de

íebre.

„

Margarida An-

nes ne favorc

dda, e livre de

queixas.
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„ ao pefcoço , e que logo por virtude de Deos , e pela m-

, terceíTaõ do Santo Condeíiabre , elle recebera perfeita íau-

3, de.

1218 „ Antaõ Annes, Cordoeiro, morador na Cida-

„de de Lisboa, na rua dajubetaria , teftifica, que elle tinha

„ dous filhos muito doentes de quartans , os quaes de as te-

,,rem largos tempos, lhes vieraò a dar em huma febre con-

,, tinua , que os naò largavaó de dia, nem de noite ; e os pu-

„zeraõ em tal fraqueza, que os Médicos ,
que os curavaõ,

55 difteraõ , que os moços morriaõ fem duvida. O que elle

„ vendo, devotamente , e com grande fé os encomendara ao

3 , Santo Condeíiabre, e que logo por fua interceiTao recupe-

rarão perfeita faude, e os trouxera em romaria ao Moftei-

„ ro de SantaM A R 1 A do Carmo da dita Cidade , a render

s, as graças por taõ grande mercê ao Santo Condeíiabre em

33 fua fepultura.

1219 „João António , morador em o Termo da Villa

„deCaícais, teftifica, que havia grande tempo, que tre-

mia maleitas 3 e que levando-lhe da terra da fepultura do

„ Santo Condeíiabre, elle a puzera com grande fé ao pefco-

3,c
s
o J e fe encomendara com muita devoção ao dito Santo

„ Condeíiabre, para que rogaíTe a Deos lhe déíTe faude ; e

3, que acabo de três dias , ficara faõ , e nunca mais lhe vie-

„ raõ as dicas maleitas.

1220 ,, Lourenço Vicente, Carniceiro, morador ern

„ a Cidade de Lisboa, teftifica ,
que elle tinha dous netos mui-

3, to doentes de febres , e fe apoderara delles tanto o mal ,

„ que os Médicos, que o curavaõ, lhe diíTeraò, que os mo-

ucos em breves dias fem duvida morriaõ. O que elleouvin-

, do , devotamente , e de bom coração os encomendara ao

„ Santo Condeíiabre
,
pedindo-lhe , que rogaíTe a Deos

,
que

„lhes défte faude ; e que fora ao Morteiro de Santa MA-
,11.1A do Carmo da mefma Cidade, bufear da terra da fua

, fepultura, e que pondo-a ao pefcoço dos moços com gran-

„ de fé , logo ao outro dia pela manhãa , eiles fe acháraõ faos,

„ e fem febre , a Deos muitas graças.

1221 ,, Margarida Annes , moradora no Cardai , Ter^

„ mo da Villa de Óbidos , teftifica, que ella havia bem vin.

te e cinco annos, que era doente do fígado; e em tal ma-

3 3 nèira
39



O filho de Ca-
thanna Annes
livtc de malei*
tasi
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5 , neira , que muitas vezes neíte tempo, por eíla caufa \ eítl-

5 ,
vera ás portas da morte ; e que nunca por mais curas', que

5 ,
os Médicos Jhe fizeraò

, a puderaõ dar íãa: donde veto o
„ dizerem-lhe elles no cabo deites annos

, que fó de Deos
3 ,
Jhe podia vir o remédio para poder Tarar daquella enfer»

, 3,midade. O que eJJa cuvindo, com grande fé ie encomen-
3,dára ao Santo Condeflabre, para que por lua interceííao

,

35 Deos lhe concedeíTe faude , e Jhe promettera de ir em ro-

„ maria á fua íepultura ao Molteiro da Virgem Santa MARIA
5 , do Monte do Carmo da Cidade de Lisboa, e de lhe levar

„ huma offerta : e que Jogo por virtude de Deos , e preces
53 do Santo Condeftabre , ella recebera perfeita faude , evie-
„ ra cumprir a fua romaria, e trazer aofferta, que promet-
„ terá.

1222 „ Catharina Annes, mulher deJoaõAffonfo, Ef-

„ talagadeiro
, e morador em aVilIa de Santarém, tcftifica,

a, que hum feu filho havia oito mezes, que tremia maleitas,

„ e que muitos remédios Jhe flzeraõ, fem nenhum lhe aprovei-

„ tar, antes cada vez hiaÕ fendo mayores: e que tendo eí-

3 ,
la noticia dos muitos, e grandes milagres

, que Deos Nof-
„fo Senhor obrava pelos rogos do Santo Condeflabre ; com
„ grande devoção Jhe encomendara o dito feu filho, e lhe

„ pedira, que intercede/Te por elle a Deos, para que folfe

„ fervido de ufar com elle de mifericordia , dando-lhe faude:
„e que Jogo naquelle inftante o moço tivera milhoría, eao
„ outro dia fora faõ de todo , e que viera ao Mofteiro de
5) Santa MARIA do Monte do Carmo de Lisboa , a reh-
„der as graças ao Santo Condeftabre , pela mercê , que com
„elle ufára.

1223 ,,AmadísVafques, Defpenfeiro d'ElRey, mo- Am;

„ rador em a Cidade de Lisboa, teítifica, que a elle lhe de- *>ees coní^e
„raõhumas ceíòes, tao terriveis

, que a febre de cada hu-
„ma lhe durava dezoito, horas, 011 mais: e que tanto aper-

„ táraò com elle, que eíreve ás portas da morte, e ja def-
a, confiado dos Médicos, que o curavao : e que em lhe' pondo
„da terra da fepultura do Santo Condeftabre ao pefcoço, logo
3 5 de improvifo recebera faude , e nunca mais lhe viera ceíaõ.

1224. ,Joaõ Vicente , Efcrivaõ das obras doCaftello
a, da Cidade de Lisboa

?
e morador nelJe mefmo , teftifica,

??que

Lniadfe Vai-

mas internais

uneias.

'

Tem faude hé
enícrmo de fe»

bres malignas,-

I '«I

:

'



O filho de AF«

fonío Anncs
recebe o meí-

nio favor.
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„que elle tinha hum moço, a quem lhe deraÒ humas terríveis

, febres malignas, que em breves dias o puzeraÕ no ultimo

, d*a vida, e defeenfiado dos Médicos : e que vendo.o elle

5 , defta forte, o offerecera devotamente ao Santo Condefta-

„ bre , e lhe puzera da terra da fua fepultura ao pefcoço : e

que logo naquelle inftante o moço le achara faõ de todo.

1225 ,, Diogo Gonfalves, morador em a Cidade de

, Beja, teftifka, que eftando em a Cidade de Lisboa, lhe

3, dera hum frio , e febre taõ terrível , que tivera elle para

„ fi , que naquella noite morria : e que eftando naquelle con-

„ fliclo fe encomendara com grande fé , e devoção ao Santo

, Cóndeftabre, e lhe pedira , que lhe alcançalTe de Deos íau-

, de, e que elle lhe promettia de ir em romaria á fua fepul-

„ tura a lhe render as graças pela dita mercê : e que logo pe-

„ las preces do Santo Cóndeftabre , elle de improvifo fe achá-

„ ra faõ de todo , e viera cumprir a fua promelTa ao outro

, dia ao Mofteiro de Santa MARIA do Carmo , aonde o di-

,, to Santo Cóndeftabre, eftava fepultado. .

1226 ,, Maria Doiz , moradora em a Cidade deLif-

,,boa, naFreguezia de Santo Eftevaõ de Alfama, teftifica,

„ que ella havia nove mezes tinha fluxo de Tangue
, pela qual

„ razão eftivera no fim da vida, e defeonfiada de todos os

3 , Médicos. O que ella vendo, devotamente íe encomendara

,, ao Santo Cóndeftabre, e puzera da terra da fua fepultura

3, com grande fé ao pefcoço, e que logo o fangue lhe eftan-

„ cara , e nunca mais tivera tal enfermidade.

1227 „ Aífonfo Annes, Hortelão, morador em Xa-
„bregas , teftifica , que hum feu filho tivera hum fluxo de

, fangue pelo nariz , o qual nunca lhe puderaõ eftancar ; e

„ que eftando o moçojáquaíi morto, vendo elle os grandes

,, milagres, que o Santo Cóndeftabre fazia, com grande fé,

3, e devoção lhe pedio , que rogafle a Deos lhe dèfle áquel-

3, le moço faude , e que elle lhe promettia de o levar em ro-

3, maria ao Mofteiro de Santa MARIA do Monre do Carmo,
„ á fua fepultura , e de lhe mandar dizer huma MiíTà : e que
„logo por virtude de Deos , graça, e rogos do Santo Con-
„ deflabre , o moço recebera faude , e fe lhe eftancára o fan-

,, gue 3 e com elle viera cumprir a romaria 3 que promette-

ra.

$. XIJ.
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§. XII.

551

Dos perigos de parto , de que forao livres algumas mulhe-
res por intercejjao do Servo de Deos o San-

to Condeflabre.

Í228 „ TTj> Lorença Annes, mulher de Vicente Doiz, Fiorenç

3>X Tabaliaõ, moradora na Cidade de Lisboa ?
cs liv

a An«
re de

hum parto pc«
3} na rua dajubetaria, teftifica

,
que ella eftava de parco

, e que rK*
à5 naõ podia parir, porque lhe morrera a criança no ventre ,

3) pela qual califa , a parteira
, que lhe afíiltia, defconfiára, del-

3í la poder ter vida. O que ouvido por íeu marido , com gran-
3, de devoção a encomendara ao Santo Condeftabre

, para que
3, lhe acudilíe naquelle aperto, e que mandara a cafa de Lou-
„ renço Eíieves , Efmoler que foy do dito Santo Conde, buf-

„ car huma camiza
, que fora íua , e lha veftira: e que lo-

„ go em aquelle inftante lançara a criança morta , e ficara por
„interceílaõ do Santo Condeftabre livre daquelle taô gran-
3 3 de perigo.

1229 , „ Ifabel Farinha , moradora em a Cidade de Lif- um farinha

boa, junto ás cafas da Commendadeira, teftifica, que ella
rcccb

L
e °

£
ieí "

,,eítava de parto, e nao podia parir, pela qual razaõ eftava
„taò apertada

,
que nao fó a parteira , mas todas as mais mu-

„lheres, que com ella eftavaò , defconfíáraõ delia, dizen-

„ do, que em breves horas daria a alma a Deos. Porém que
3, vendo-fe ella em aquelle taõ grande perigo , com grande
a, fé começara a bradar pelo Santo Condeftabre , que lhe acu-

3
,diíTe naquelle aperto, e rogaííe a Deos por ella: e que lo-

3 ,
go fem mais tardar, parira huma criança viva, e ella ficá-

3 ,
ra faa , e falva , a Deos graças, e ao Santo Condeftabre,

„ pois por feus rogos, e interceifaõ, alcançara de Deos taõ

3, grande mercê.

1230 „ Aldonça AfTonfo , moradora em a Cidade de igual favor hl.

3, Lisboa ,
junto à Igreja da Conceição , teftifica

, que elia efta- Affontò.

d°nçl

„ va com dores
, e que a criança fe lhe atraveííára no cor-

„ po
, lançando fó fora huma perna , e hum braço. O que

„vifto pela parteira
, e outras mulheres , que alii eftavaô

,

„ defconfíáraõ, delia poder ter vida. Porém que mandarão
„logo ao Mofteiro de Santa MARIA do Monte do Carmo,

,3 aonde

;

'!..

Ijij
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A mulher de

Pfto Affonfo

na mefmà Sor-

ma favorecida.
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„ aonde o Santo Condeftabre eftava fepultado, em buíca do

3 , Barrete, que elle trazia na cabeça, e que pondo-o íobre

„0 ventre com grande fé, e devoção 5 Jogo de improvifo

,, por virtude deDeos, e graça do Santo Condeftabre, el-

,, la lançara em pedaços huma criança, e ficara de todo fãa,

3 , e fem lefaõ alguma.

1231 „ Beatriz Alvares , moradora em a Cidade de

„ Lisboa, teftifica, que havia quatorze annos , que era ca-

3 , fada , e que nunca nelles concebera j e que foy Deos fer-

,, vido ,
paliando o dito tempo, de conceber ; e vindo o tem-

„po, em que havia de parir, a criança fe lhe atravelTára

3, em o corpo ; em tal maneira
, que a parteira a defenganá-

3, ra
,
que morria , e que defpuzeíTe de fua alma com toda

„ a brevidade. O que cila vendo , devotamente , e com gran-

„ de fé começara a chamar pelo Santo Condeftabre
,
pedin-

„ do-lhe , que rogaíTe a Deos por ella , para que a livrafle da-

„quelle taõ grande perigo, e que logo de improvifo a crian-

, 3 ça dera dentro do ventre huma volta, e a parira viva , e el-

„ la ficara íaa , e fem nenhuma lefaõ.

1232 ,, Fernão Affonfo , morador em a Cidade de Li£-

,,boa na Cordoaria , teftifica
,
que fua mulher eftava de par-

„ to, e que lhe morrera a criança no ventre, pela qual ra-

5, faõ 3 eftava ella de tal forte já defmayada, que a parteira,

,, e mais mulheres, que lhe aífiftiao , diziaõ, que infallivel-

„ mente ella morria: e que vendo-a elle naquelle confiiclo,

3, devotamente , e com grande fé a encomendara ao Santo

,, Condeftabre, promettendo-lhe de a tra?er á fua fepultura

,, em romaria ao Mofteiro de Santa MARlA do Carmo da

a, mefma Cidade , fe lhe défte faude , e a livraííe daquelle pe-

3, rigo, e de lhe mandar dizer huma MiíTa : e que logo por

3 S virtude de Deos , e interceftao do Santo Condeftabre , em
,, elle acabando de fazer a fua deprecaçaó , e promefla, ella

3 , deitara huma criança morta , e ficara laa de tedo : e em ac-

3, çaô de graças vieraó cumprir a fua romaria , e mandarão

3 dizer a MiíTa , que prometteraõ.

1233 „Pero Anfonfo, Alfayate , morador em a Ci-

3, dade de Lisboa ,
junto á Igreja de S. Nicoláo

, teftifica, que

„ fua mulher eftava de parto, e que naô podia parir, por ter

j, a criança atraveíTada ; o que elle fabendo, viera logo ao

„Moftei-



Tomo I. Parte III. 555
5 , Moíleiro de Santa MARIA do Carmo da mefma Cidade,

„ e levara da terra da fua íepultura do dito Santo Condefta*

3 , bre ,
e Jha mandara pôr fobre o ventre, encomendando-a

3, elJe devotamente, para que rogafle a Deos a livra/Te da-
3,quelle perigo: e que logo naquelle inftante, que lhe pu-

3 ,zera aterrada dita fepultura , eila parira huma criança par-
„tida pelo meyo do efpinhaço, e ficara íãa , e fem lefaô,
,,a Deos muitas graças.

§. xm.
Dos enfermos de mal de quebranto , fvenesís, quedas , e ou-

tras doenças nao conhecidas ; e vários fucceffos , que aI-\

cançkraô remédio de Deos Senhor Nojjo , -por

intercejjaõ do Santo Conâeflabre.

1234 >•>

tt

LEonor de Torres , filha deJoão de Torres, Mercê maravi»

moradora em Santa Iria , Termo da Ci- K/— -
or de

,,dade de Lisboa, teftifka, queella eflava doente em huma Torre,°

,, cama, havia kte femanas, de dor de quebranto ; e de tal ma-
,,neira era a dor, que os Médicos

,
que a curavaõ , defcon-

„ fiarão delia : e que feu pay , e may, quando aílim a viraô,

,, devotamente , e de bom coração a encomendarão ao Santo
„Condeftabre, para que rogafie a Deos por eila , que lhe

„ quizefíe dar íaude : e lhe prometteraõ de vir em romaria
„áíua fepultura, ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA do
3, Monte do Carmo , da dita Cidade de Lisboa , e de lhe man-
„ dar dizer huma Mifla : e que logo acabando elles de fazer

„ eíta fua deprecaçaÓ , e promeíTa , o Senhor Deos pela in-

„ terceífao do Santo Condeftabre , lhe dera perfeita faude ,

„ nao fó na dor , fe naõ também em huma perna , que tinha

3, muito inchada : e em acçaõ de graças, vieraÓ ao dito Con-
3, vento a cumprir a fua promeíla.

1235 ,, Catharina Aífonfo , moradora em Sarilhos , o
gJJJ, jjj|*jj

u Pequeno, teftifka, que elle tinha hum filho muito doen- «Je c«harini

„te de dor de quebranto ; e de tal maneira era a dor, que
„0 tinha fora defeujuizo: o que eila vendo, com grande
„ fé o encomendara ao Santo Condeftabre , e lhe promettera,
,,que fe de Deos lhe alcançaíTe faude , de o vir pezar a trigo á

„ fua fepultura em o Moíteiro de Santa MARIA do Carmo
Aaaa

?3 da

i
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j, da Cidade de Lisboa , e juntamente , que íerviria oito dias

,,na fua Igreja: e que logo por virtude de Deos , e graças

,, do Santo Conde , o moço recebera inteira faude , e que vie-

,, ra cumprir com elle a promeíía
,
que fez.

1236 ,, Lopo Mendes, morador em aVilIa deEftre-

,, moz , teítifica
,
que elle era muito doente de huma dor ter-

„rivel , que lhe dera na cabeça, a que chamarão frenezís ,

„ e que por mais remédios
,
que os Médicos

,
que o curavaõ,

3, lhe applicáraò, nunca delia o puderaô dar íaõ, antes cada

„ vez mais lhe hia crefcendo o mal. O que elle vendo, man-

jdára a Cidade de Lisboa, bufcar ao Moíteiro da Virgem

, Santa MARIA do Monte do Carmo , da terra da fepulura

,, do Santo Condeílabre , e a puzera íbbre a cabeça, e fe en-

,,comendára com grande fé, e devoção a elle pedindo-lhe>

,,que de Deos lhe alcançaífe faude por feus merecimentos :

3 , e que logo de improviío fe achara íaõ de todo , e nunca

,, mais lhe viera a tal dor : e em acção de graças viera em

? , romaria á fepultura do dito Santo Condeílabre.

1237 „ Fernão Martins, C,apateiro, morador em a Ci-

„ dade de Lisboa, junto á Sé, teftifica
, que hum feu filho

3, andava brincando diante da fua porta , e que paliando por

3,alli huma cavalgadura deíenfreada, o trilhara com cspès,

,,e mãos , em tal maneira ,
que o menino ficara quafi mor-

„ to : e a may quando affim o vio , começara com grandes

,', lagrimas a chamar pelo Santo Condeftabre, que lhe quizef-

„ fe acodir naquella neceífidade : e que logo naquella hora,

,,íem mais detença , o menino tornara em feu primeiro efta-

,,do, como fe nunca por elle paliara tal defaftre : de que

,,elles vieraô dar as graças ao Santo Condeílabre, aoMo-
,, fteiro da Virgem Santa MARIA do Carmo, á fua fepultu-

„ ra.

1238 , s Gafpar Annes , Tanoeiro , morador em a Ci-

3, dade de Lisboa, ao Efpirito Santo , teítifica , que huma fua

? , filha de dous annos de idade, lhe cahira pela eícada abai-

3 , xo das fuás cafas, da qual queda todos julgarão
, que eíla

„ em breves dias morreria. O que vifto por fua may , tomà-

„ ra a criança nos braços , e viera logo trazella com gran-

„ de devoção , e fé ao Mofteiro da Virgem Santa MARIA
,3 do Carmo da mefma Cidade , á fepukura do Santo Con-

1

3 j deítabre.
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„deftabre, e ahi iha offerecera, pedindo-lhe

, que de Deos
„!Jie alcançaffe faude: e que logo alli mefmo , em prefenca„de todos os que fe acháraõ prefentes, a menina íe levan-
„ tara íaa

, e fem lefaõ alguma : de que deraÕ muitos louvo-
„.res a Deos, e ao Santo Condeftabre

, por tal maravilha
1239 » Brites Gil , moradora em a Cidade de Lisboa,„as tangas da farinha, teftifica

, que ella tinha huma filha
„ a qual cada mez lhe fahiaô por todo o corpo humas empôl
„ las grandes das quaes nunca pôde ter faude

, por mais cu-

"m^T
eI

,

he
^

Zerao
-
o q«e ella vendo, levara a moça ao

„ Mofte.ro da V.rgem Santa MARIA do Monte do Carmo
„ da melma Cidade

, á fepultura do Santo Condeftabre , e lhe„ puzera da terra delia na cabeça com grande fé : e que Jo-
„ go alfa íe achara a moça fãa , como le nunca tal doença ti-
y) vera. ?

1240 ,,NunoGonfalves, criado d«EJRey, e mora-dor em a Cidade de Lisboa
, teftifica, que a elle lhe deraó

,, veneno a beber pela qual caufa o corpo lhe inchou , e ul-
„ timamente fe lhe encheo de lepra : e que vendo-fe elle de-
>,ita forte, fe encomendara devotamente ao Santo Conde-
„íiabre e tomando da terra da fua fepultura, a bebera mi-
sturada com agua, e tanto, que ifto fizera , de improvifo
3,hcara fao de todo, a Deos muitas graças.

j ^- ,
» V

!

cente D '*s
> Odreiro, morador em aCida

3,de de Lisboa, junto a S.Nicoláo, teftifica, que elle tinha
,,
huma moça a qual era muito enferma, mas que nenhum

„ dos Médicos de Lisboa foubera dizer, que doença era aquel-
h Ia

, pela nao conhecerem , e fó diziao , que a moça mor-
5>na em breves dias : e que quando ella ifto vio , devota-
mente, e com grande fé fe encomendara ao Santo Con-
,,deftabre, para que roga ífe a Deos lhe déffe faude: e que
„ teita efta deprecaçaÔ

, logo a moça íe achara fãa i corno
)? le nunca tivera tal enfermidade.

'3;42
;

>:>
Fern *6 AfFoníb

* morador na Cidade de Lisboa
„ na Cordoaria

, teftifica
, que hum feu filho era muito doen-te, da qual enfermidade defconfiára6 delle os Médicos, e

53 que eítando ja nos últimos arrancos, elle devotamente , e
„ de todo o coração o encomendara ao Santo Condeftabre
* e lhe puzera da terra da fua fepultura ao peícoço , e que

Aaaa * » logo

Outro na filha

de Brúes GiJ.

Nuno Goníaí;
ves livre de
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„logo o moço de improvifo recebera íaude, e ficara deto-

„ do faõ.

1 243 „ Ignez AfTonfo, mulher de Álvaro Pires, e mo-

„radora em a Cidade de Lisboa, teftifica, que a ella lhe de-

"ra huma grande dor em todo o corpo, e que mandando
"
chamar os Médicos para a curarem , elles logo em a vendo,

''diíferao, que infallivelmente morria: e que ouvindo ella

]\ ifto, devotamente, e com grande fé fe encomendara ao

"Santo Condeftabre, por cuja interceílaó ella recebera de
"
Deos logo faude: e viera em acçaõ de graças ao Moflei-

,'ro da Virgem Santa MARIA do Carmo, áfepultura do di-

„ to Saino Condeftabre.

1244 „ElRey D. Duarte tinha offertado huma alam-

„pada de prata, para alumiar o Corpo do Santo Condefta-

„ bre, a qual eílava pendurada fobre a fua fepultura : e acon-
'

teceo ,
que em huma tarde depois de Vefperas , veyo hum

7i homem ao Moíleiro de Santa MARIA do Carmo deLif-

,, boa, e vendo que naõ eílavaõ Frades na Igreja, nem ou-

^,tras peflbas , foi-fe á fepultura do Santo Condeftabre , e

,', furtou a dita alampada s e torcendo-a toda, a meteo de-

,' baixo do braço, e querendo ir com ella para a rua poron-

]] de entrara , elle andou por efpaço de huma hora larga
, de

", porta em porta , fem acertar por onde fe fahiífe , fendo que

]\ as portas eftavaÓ abertas : o que elle vendo , teve logo pa-

, 3
nt'fi, quenifto havia algum grande myfterio, peloqueto-

3,mou a alampada, e a lançou detraz da pedra de huma fe-

„pnltura , que eíkva na Igreja , e tratou de fe fahirdo dito

', Mofteiro ; mas naõ pôde ainda acertar com as portas. E
", como quer , que o Doutor Fr. Martinho Sotto-Mayor, Re-

,, ligiofo do dito Convento, viíTe aquelle homem andar da

", Igreja para o Clanftro , e do Clauftro para a Igreja, com

„ grande anciã , fe foy a elle , e perguntou a caufa de feu def-

',afocego : elle lhe confeífou logo tudo ,
o que fe tinha paí-

,, fado, e lhe foy entregar a alampada : depois do que o di-

, to Doutor Fr. Martinho o tomou pela mão , e o lançou fó-

",ra pela Portaria, dizendo-lhe, fizeífe penitencia daquelle

53 ta6 grande peccado, que commettera.

xma de tor- 1245 „ Eftevaõ Doiz , Pefcador , e morador em a Ci-

vaTDc?z?
c

; „dade de Lisboa em Alfama, aonde chamaó a Lapa, tefti-

íeos eompa*
)? flCa^

nhsiros.

que foy Bíjpo,

jà e/creremos a

Vida* Vya-fe 9

num • 59«
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„ fica, que elle partira em huma lua barca, com íeus com-
panheiros a peícar em o mar alto , e tanto que fahiraõ de
,,roz em fora, lhe deu huma grandiífima tormenta; e de
„ tal^maneira os engolfou em o mar, que íeis dias inteiros

„ nao puderaô ver terra , nem elles efperavaõ de mais a ver,
„aííim por refpeito da tormenta ir crefcendo cada vez mais,'

„ como também por falta dos mantimentos, que nao tinhaá

„ nenhum. O que vifto por elles , devotamente, e com gran-
„ de fé fe encomendarão ao Santo Condeftabre

, para que os
>5 livraflè daquelle perigo , e que logo em acabando de fazer

5) efta íua deprecaçaõ, de improviío a tempeftade amaynára,
3 , e elles fe acharão em a praya de Cafcaes , aonde fahiraô em
„ terra a paz , e falvo: e vieraõ logo em romaria aoMoftei-
5 , ro da Virgem Santa M A R 1 A do Monte do Carmo, ren-
der as graças ao Santo Condeftabre , á fua fepultura.

1 246 „ Gracia Rodrigues, moradora na Cidade deLif-
„ boa na Ferraria, teítifica, que ella tinha grande devoção com
3 ,
o Santo Condeftabre, e lempre tivera da terra da fua fe-

„ pultura pendurada em hum efteyo de páo á cabeceira da fua
5 , cama: e que pegando-fe fogo nas fuás cafas, arderão todas,

3, e tudo o que nellas eftava
, excepto o facco, em que tinha a

„ terra, e o eííeyo
, aonde eftava pendurada , do qual fempre o

„ fogo fugira , como todos os que prefentes efíiveraó , nota-
„raõ.
x:

f

!247 )5 Vafco Gonfalves, morador em a Cidade de Lei-
3, ria, teftifica , que por duas cartas, que falfifkou a ElRey
3, D. Duarte

,
foy prezo

, e que ElRey lhe mandara cortaras
àíl mãos: porem que elle naquella noite, antes da execução
„ fugira da cadeya

, e que depois de algum tempo paliado,
„0 Infante D. Pedro pedira por mercê as mãos a ElRey, o
„que lhe elle concedeo; mas com condição de elle Vafco
,, Gonfalves vir diante de fua peíToa , para lhe dar huma du-
,., zia de boas pancadas com hum páo por efcarmento. Mas
„ que vendo elle o grande efcandalo, que ElRey delle tinha,

,, e que de fuás mãos naõ podia bem efcapar , fora ao Moftei-
„ roda Virgem Santa MARIA do Monte do Carmo, e feof-
oferecera devotamente ao Santo Condeftabre, diante da fua

s, fepultura
, rogando-lhe , que puzeíTe em a vontade d (EJRey

„lhe nao fizeífe mal, e que lhe mandara dizer huma Mifla,

3í no

Maravilha gra-
de com a terra

da fepultura.

,!'

Vafco Gonfal.
ves íc acha li-

vre de hum
grande damnq,

'.

!

I
.

,
1
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no cabo da qual, elle logo fe fora aonde FJRey eftava. E

„ tanto que ElRey o vira, lhe dera com hum páo huma gran-

,.de pancada , mas que proftrando-fe elle por cerra 9 lhe

diííera : Senhor á honra do Santo Condeftabre , me nao fa-

, cais mais mal : e que logo que ElRey ouvira nomear o San-

,,to Condeftabre , lançara o páo da mão, e lhe naÓ dera

i
mais pancada alguma , dizendo : Elle vos vai no que eu ti-

, nha determinado , e o mandara fervir os feus Ofícios : e

,,
que tanto que elle Vafco Gonfalves fe vira livre das mãos

,,d
lElRey , fora logo dar as graças ao Santo Condeftabre, á

^fua fepultura.

1 248 „ Álvaro Annes ,
Çapateiro , morador em a Ci-

,-, dade de Lisboa, junto á Igreja de S. ISlicoláo, teftifíca ,

,,que.elle eftava prezo em a cadeya da dita Cidade, e que

„ todos os dias fe encomendara ao Santo Condeftabre com

„ muita devoção, para que o livraífe daquella prizaò : e que

„eftando huma noite dormindo , íonhara
, que fe achara a

„ Santa MARIA de Oliveira folto, dizendo: Vinde ver omi-

„ lagre , que o Santo Condeftabre fez, ; e que os prezos , que

„ com elle eftavao, o acordarão , e lhe repetirão tudo , o que

,, elle havia dito por fonhos , e que o tiveífe a boa eftreya:

35 e que logo ao outro dia feguinte fora o homem, queoti-

„ nha feito prender , aos Defembargadores ,
pedindo-ihe, que

„ o mandaíTem foltar , porque naõ podia aquietar ; e a cau-

„ fa era , porque quando eftava em pè na Relação
,
procu-

rando contra aquelle prezo, lhe parecia, que via em ella

„ ao Santo Condeftabre D. Nuno Alvares Pereira , veftido af-

,, fim como andava depois de Frade , e que procurava por el-

>9 le. O que ouvido pelos Defembargadores , derao logo fen-

,, tença em favor delle Álvaro Annes , e o foltaraõ, do que

3 , elle viera dar as graças ao Santo Condeftabre, áfuafepul-

„ tura.

1249 ,,Catharina Pires, mulher de Gomes Annes,

? , Alcaide das Galés , e moradora em a Cidade de Lisboa , te-

3 , ftiflca ,
que ella tinha huma vinha , e que indo-a ver , a achá-

,,ra de tal maneira cheya de pulgão, que lhe naõ apparecia

„ folhas verdes j e que quando aftim a vira , devotamente a

,, encomendara ao Santo Condeftabre , para que lhe tiraíTe

j, taÕ má praga :. e que quando ao outro dia a fora ver , a

aã acha-
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„ achara íem pulgão nenhum, nem raílo, que em ella eíH-

5, vera.

1250 3) Gafpar Annes , morador em a Cidade de Lif- omroacaí.

3
,boa, junto álgieja do Eípirito Santo, teftifica, que elle

parAnnes "

„ tinha huma vinha, e que indo-a ver certo dia, a achara to-

3 , da comida de lagarta ; e de tal maneira, que parecia lhe

5, tinha pofto o fogo. O que dk vendo, fe viera ao Moftei-

„ ro de Santa MARIA do Monte do Carmo , aonde o San-
55 toCondeftabre eílava fepultado , e devotamente lha oífe-

„ recera : e tomara da terra da fua fepultura , e fe fora á vi-

,, nha , e a efpalhara por toda ella , e ao outro dia quando a

„ fora ver, achara a lagarta toda morta.

1251 „ Nuno de Abrantes, criado d'ElRey DJoão, semeihame

„e morador em a Cidade de Lisboa , teítjfka
, que elJe ti- £^«7

„ nha huma vinha, a qual fora ver, e achara toda cheya de
,, pulgão, e lagarta, e que vendo elle os muitos milagres,
35 que DeosNoíTo Senhor obrava pelo Santo Condeftabre,
3, elle devotamente, e com grande fé lhe encomendara a vi-

„ nha , e lhe promettera dar de efmoJa hum almude de vi-

,, nho para as fuás MiíTas , fe lhe tiraíTe delia tal peçonha:
j, e que indo ao outro dia vella, a achara fem pulgão , nem la-

„ garta
, e que cumprira a fua promeíla.

!:*'

CAPITULO XXII.
Da duração do culto do Venerável Nuno de Santa Maria , e

fe das fupp Ucas
,

que até o tempo prefente fe tem feito pa-
ra fe con/eguir a fua Beatificação.

I2 52 "T "^ ^s Capitulos antecedentes confta apu- como fé deve

B blica veneração, e continuado culto, $T ° feH

JL^f que desde o anno de 143 1 , começou
aternefteReyno o noíío Conde Santo. Com razão fel he de-
ve chamar culto immemorial

, porque ha mais de três fecu-
los , que dura

, em parte com menos fervor , e em parte fem
diminuição. As folemniílimas feílas , que nefta Igreja fe lhe
faziaô, fabemos com certeza, quenaõ cefsáraó até o anno

de



I'P'(
li

1 1

1

-

I

Duração das

ícftas.

Da terra tirada

da lcpultura.

Permanência

da alampada.

Vtja-je o Ori*

ginal no fim >

Volume.

#

Numero 102 x.

porqae fe^á»

, aô «s íeftas.

Numero IO16

s os feguniles,

TrahalVo, que

nos tobrevsjio.

5 £o C/irónica dos Carmelitas
de 1580 5 com pouca diferença : porque nas eftimaveis Me-

morias do noíTo iníigne Padre Fr. Manoel de Góes
,
que nek

íes tempo efcreveo, achamos, que ainda então o i ovo de-

ita Cidade, e feu Termo as celebrava. Da piedofadevoçaó3

que fempre houve de fe tirar terra da fua fepultura, para efi-

fkaz remédio de graviííimas enfermidades , temos também

prova evidente nos efcritos do nolTo famofo Padre Meftre

Fr. Simão Coelho, impreíTos (como já diíTemos ) com o ti-

tulo de Compendio das Cbronicas do Carmo , no anno de 1572.

Nelles afirma ,
que já no feu tempo fe ufava de hum inítru-

mento ,
para fe chegar a terra da fepultura , por íer muita , a

que fe levava a differentes partes do Reyno, onde com vir-

tude íingular obrava effeitos milagrofos.

1253 A alampada, que para alumiar o Tumulo, lhe

ofíéreceo o AuguftiOimo Rey D.Duarte, ainda no anno de

1 548 exiftía : e então foy renovada para fe pôr junto ao mef-

mo Tumulo ,
quando efte fe collocou no Presbyterio. AíTim

nos conftapelo Recibo original de Diogo daSylva, Gfficial

que lhe fe2 o conferto ; e certifica haver recebido em 30 de

Mayo do dito anno , por mão do Padre Fr. Manoel , Sachri-

ílaõ deite Convento, em premio do feu trabalho, a quantia

de três mil reis. Até o anno já declarado de 1580, em que

ainda vinha a efta Igreja o Círio de Sacavém , lemos na an-

tiga Mamoria , que deixamos copiada ,
a offerta de azeite,

que para a mefma alampada traziaÓ os devotos moradores de

todo aquelle Reguengo.

1254 Nefte anno pois (fempre para Portugal infauílo)

por morte do Cardeal Rey D. Henrique , ficou o nolTo Rey-

no fogeito a Coroa de Caftella, que nelTe tempo cingia Fi-

lippe o Prudente: e como os feítivos applaufos do Santo Con-

denável fe compunhaÕ das muficas já referidas , nas quaes

fe fazia gloriofa lembrança das heroicidades
, que elle obra-

ra contra os Caftelhanos ;
por politica (quando naõ foífe por

temor) fe abftiverao os Portuguezes de chamar vencidos , aos

que de prefente fe achavaõ dominantes. Porém o que mais

concorreo para ceííarem de todo aquellas feftividades publi-

cas , fov o impenfado trabalho, que a efte Convento fobre-

veyo no anno de 1588, noqual governava efte Reyno, co-

mo feu Vice-Rey, o Archi-Duque Cardeal Alberto. Era tem-

po,
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po, em que o Senhor D.António > Prior do Crato, como per-
tendente da Coroa Portugueza, havia paílàdo a Inglaterra,
para ver íe patrocinado das Armas daquelleReyno, íubia ao
throno

, que lhe negava a juftiça : e como nefte Convento ha-
viaõ alguns Religiofos affeiçoados ao mefmo Senhor D. An-
tónio

; dando a conhecer o muito , que defejavaõ hum Rey
nacional, por eíla caufa, e por outras, que em lugar mais
competente havemos de expor com diffufaó, fe introduzio
nos ammos dos Gaílelhanos hum tal receyo, que os deixou
temeroíos, e os fez acautellados.

1255 Levantou-fe entre elles hum falfo rumor, de que nuo ramot

efiavamos ajudados a dar entrada aos Inglezes
, pela parte do S3C

muro mais viíinho ao Convento, para o que (diziaó) que
tínhamos já efcondidos no Convento féis mil arcabuzes. E
como íe achava entaõ Conventual hum Religioío

, que fora
Capitão no Exercito do mefmo Pertendente , e era no fecu-
Jo havido por esforçado, e intrépido; delle defconfiavaô,
e também de outro Religioío grave, que acabara de Prior,
e fe chamava Fr. António Caldeirão , Meftre de grande no- JS? díT**me : o qual por mal fundadas fupeitas , de fe deígoftar do go-

*

"

m**

verno prefente , havia eftado por algum tempo íbra da Cor-
te, e fe achava já reftituído ao Convento. A mayor razaõ de
fe períuadirem

, que feria verdadeira a voz, que entre elles
feeípalhára, confiílio em verem, que efiavamos em hum
Edifício fundado pelo Heróe mais zelofo da Pátria, a quem
efta devêo o beneficio da liberdade: e aííim como lhe vene-
ramos as outras virtudes, poderia fucceder

, que eftimando
o íeu exemplo, o houveílemos de influir em outro Príncipe,
que amante dos feus naturaes nos livraífe da íugeiçaò.

1256 NaÕ he explicável a oppreffaô
, que defte inípe- Preven Ç9en«

rado acci Jente nos refultou. Eftava o Convento continuamen-
™a oCw*

te com fentinéllas á vifta, e no filencio da noite naó fe apar-
tavaó delle as efquadras

, que rondavaõ. Chegou-fe a aífeftar

contra o mefmo Convento a artilharia do Caftello: e o Car-
deal Archi-Duque , Regente , uíando dos poderes de Legado
á Lacere, que também exercitava nefte Reyno ; entendendo,
que com toda a fua prevenção exterior ainda poderíamos con-
feguir algum effeito gloriofo em beneficio da noífa efperan-
ça; nos introduzio hum Confidente feu, Religiofo dos nof-
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5 6 2 Chromca dos Carmelitas
los Padres Defcalços, íogeito de preclariííimas virtudes , pa-

ra que com o pretexto de Vifitador da Província ,
eftivelTe

morando entre a nofla Communidade, e nella examinaUe a

verdade dos nolTos intentos. Chamava-fe o Viíítador Fr.Je-

ronymo Gracian , VaraÕ ,
que para moftrar a fua fumma pru-

dência, bailou exercitalla em occafiaõ taÕ odiofa , de tal ior-

te, que mediando entre extremos taõ oppoftos, ao meímo

tempo fatisfazia ao preceito do Príncipe , e á vontade dos

Religiofos.

1 257 Tudo depois fe achou
,
que era falfo por intel-

ligencia do meímo Viíítador , o qual nao teve duvida em fe dar

por defpedido da occupaçaó, aífim que a efta Província che-

cou o Reverendiífimo Padre Medre Fr. Miguel Carranca, Vi-

cário Geral , e Viíítador, feito pelo noííb Reverendiífimo Pa-

dre Geral, o Meftre Fr. João Bautifta Cafardo , e peloCar-

deal Pinello , noífo Protector ; fruftrando-íe ao meímo tem-

po toda a pertençao do Senhor D. António, na forma , que

havemos de dizer quando efcrevermos os fucceíTos doPro-

vincialado do Padre Meftre Fr.JoaõCayado , que principiou

no ditoanno de 1588 , e fe concluío no de 1591.

1258 Por occafiaõ ,
pois , deites difturbios , e das con-

tinuas inquietações, em que vivia eíta affiicla Communidade,

começou o povo a fugir de dar motivos para mayores def-

goftos ,
por entender ,

que os poderia adminiftrar aos inimi-

gos triunfantes , nos quaes coftumavaõ fallar com detrimen-

to da fua gloria, e realces da noíla fama. E como nos feífenta

annos , que eíiivemos na obediência dos Soberanos de Caftel-

la, andou o Povo fempre violentado, etrifte, nelles feve-

yo a extinguir o ufo daquellas feitas : de forte, que chegan-

do o feliciííímo anno de 1640, em que a fidelidade Portu-

gueza íe fez no Mundo admirável ,
pela acertada eleição na

peflba do AuguftiílímoRey D.JoaÓ IV ; já os antigos obfe-

quios feitos ao Santo Condeftavel na forma referida, eftavao

efqnecidos ; ea fynceridade dos moradores, aííim da Cida-

de , como do feu Termo já entaõ naõ era tanta, que pelo

meímo eftylo os houveífe de reftaurar.

1259 Mas ainda, que pela razão declarada fe extin-

guío o uío daquellas feftivas memorias , nunca fe interrom-

peo o culto immemorial do Santo Condeftavel
, porque ve-

mos
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mos com noííos olhos arder continuamente na íba fepultura

huma alampada, cuja luz he confagrada ás fuás venerandas
Relíquias , podo que já naÒ he a meíma antiga

, que lhe of-
fereceo o Serenifílmo Rey D. Duarte , mas outra mayor

, que
fe fez de novo em correspondência da que alumea a Sagrada
Imagem de nofla Mãy SantiíTima , e Senhora do Carmo. E
porque haverá talvez quem ignore , que a dita alampada da
parte do Tumulo pertence ao Santo Condeftavel , e a que lhe
correfponde he própria da Soberana Rainha dos Anjos, que
em toda efla Igreja prefide ; ferviremos ao publico com a fe-

guinte noticia.

1260 He de faber, que quando o nolTo piiííímo Pa- Alampada dc

droeiro collocou na Capella mór a Santa Imagem de noíla Mãy,
N

*

Senh°ra '

e Senhora do Carmo , logo lhe oífereceo huma alampada de
competente grandeza, a qual fe fazia eftimavel , naõfó pe-
lo pezo , mas pelo íeu primorofo feitio. Imitava nos lavo-
res á Cruz do Santo Lenho > que fe guarda neíte Convento;
e ainda no tempo , em que efcreveo o Padre Fr.Jeronymo
da Encarnação , fe confervava a alampada na forma do feu
primeiro artificio : o que com eíFeito confia da fua antiga me-
moria

,
que diz aílim ; Tem ainda efle feu Convento muitas Memoria anti-

peças vivas , e ricas, que elle deixou: e nao fó as galhetas
8a?

de prata , o tribolo , a não do incenjo , que duo hei ; mas tam-
bem a Cruz, do dinheiro douro , a do É/pinho da Croa , a da
paz, , a do Lenho Santo da Vera Cruz, , e a lâmpada grande,
e de boa feitura, que o me/mo Ale/ire da dita Cruz, do Lenho
Santo fez, como ella

y para ter fempre luz, acez,a em fronte da
Madre de Deos Noffa Senhora Santa MARIA do Carmo 3 e

eíio com tal, que fempre polo dia, e pola noite alumiada fe-
ja.

1261 Quando o Tumulo do mefmo Santo Condefta-
vel fe coIíocounolugardoPresbyterio, que actualmente oc-
cupa, he certo, que junto a elle fe lhe poz a alampada, que cSsít?
lhe havia offerecido ElRey D. Duarte ; pois para íervir nef-

fe miniíterio, achamos (como já diíTemos) que no tempo de aw«i»5j.
fe erTeituar a trasladação do Tumulo fora renovada. Mas ad-
vertindo-íe depois na deíigualdade das ditas duas alampadas,
por fer a do Conde Santo inferior na grandeza , alem de ter

muita diíferença na figura; e coníiderando~íe 3 que adorne-
Bbbb 2 yo
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564 Chronica dos Carmelitas
yo naó deixava lograr inteiramente a Mageftade de taõ Sobe»

rana Imagem : por eftas, e outras urgentes cauías , tomarão

os Religiofos a refoluçao de mandarem fazer de toda aquei-

Ja prata duas alampadas proporcionadas, e encre íi ftmeihan-

tes,- para que confervada a do Santo Condeftavel no mef-

mo lugar, que lhe fora deílinado , e chegando-fe mais para

a parte da Epiftola , a que pertence á nolla May Santiííima do

Carmo , ficaífe fua milagrofa Imagem em termos de fe poder

lograr toda de qualquer parte da Igreja. E para mayor de-

cência da mefma puriíííma Senhora, ardem continuamente na

fua admirável prefença dous cirios, que lhe faó dedicados y

os quaes fe multiplicaô nas fuás folemnidades , porque em to-

das íe vê no feu alto throno huma extraordinária oftentaçao

de luzes.

1262 Ainda nefte Convento vivem Religiofos com
feíTenta e cinco annos de Habito , que alcançarão eíTas an-

tigas alampadas , e afflrmaÕ, que erao de columnas , á imi-

tação das que hoje eftao pendentes na Capella do Santiífí-

mo Sacramento. No anno de 1689 , entrando a fer Provin-

cial defta Provincia o Padre Meftre Fr.João Bautiíta Rufino

(hum dos mais operários Prelados , que nella prefidiraô) man-

dou fundir as ditas alampadas para fe fazerem conforme o ef-

tylo moderno, e com effeito fe obráraô com perfeição. No
anno de 1741 outra vez fe desíizeraÓ , e fe lavrarão de no-

vo com os últimos primores da arte , por direcção do Pa-

dre Fr. Jofeph da Natividade, Sachriílaó mor aclual defte

Convento ; e a primeira vez ,
que fe viraó , foy na folemnif-

fima fefla da meíma Senhora do Carmo, daquelle anno. Po-

rém fempre a alampada da parte do Tumulo ficou fendo , e

ainda fe chama do Conde Santo ,
pela obrigação

,
que temos

de a accender para alumiar as fuás venerandas Reliquias. Nel-

la fe gafta o azeite , que alguns devotos lhe ofTerecem , co-

mo obrigados aos fuperiores benefícios , que o Senhor por

fua interceífao obra frequentemente : e por efte modo he cer-

to, que nunca a fua devoção foy efquecida , nem fe interrora-

peo o feu cultto.

1263 Por tradição confiante , communicada de pays a

filhos na Vil la de Moura , e por fidedignas memorias
,
que du-

rão entre os Religiofos mais antigos defta Provincia , fabemos

com
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tom certeza, que a milagrofa Imagem , em que já falíamos,
de Santo Amaro da noíTa Igreja do Carmo daquelia Villa, he
huma Eílatua do gloriofo Condeítavel

, que o reprefenta vi-
vo na meíma forma

, e com todas as iníignias
, que vemos

na outra Imagem lua, que o figura morto fobre o TumuloTem na mão efquerda hum livro , na direita hum bordaò
com volta na parte fuperior, e pendente ao peito fobre o
Habito, o Relicário, que lançava ao pefcoço quando en-
trava nas batalhas

; e até depois deReligioío o trouxe por
muitos annos comfigo : tudo efculpido na mefma madeira da
iiítacua

,
que com evidencia moura fer do Conde Santo de

quem eílas infignias íaÕ próprias 3 e totalmente alheyas do
Abbade banto Amaro. Porém o tempo correo de forte que
os Portuguezes cautelofos, na occafiaô , em que efteReyno
eíteve fogeito ao domínio Caftelhano

5 mudáraò do Conde
^anto o nome, para lhe fegurarem a permanência do culto,
£. poíto que de prefente ainda a imagem fe intitula de Santo
Amaro

;
he certo

, que fempre o Bemaventurado Condefta-
vel he nella venerado, porque foy , e eftá fendo o feu verda-
deiro prototypo.

1264 He também notório
, que ainda a fui Eílatua

do Tumulo, que o reprefenta vivo, he coroada de flores in-
dicativas do grande merecimento , que tem para receber os
diademas. O mefmo Tumulo ainda íe adorna de muitos fí-
naesde cera, que como perduráveis troféos publicadas sravií-
fimas enfermidades , que por fua intercefiaÕ ficarão milagro-
famente vencidas : e o que mais he de eírimar

, que ainda
na Sachnília fe recebem efmolas de MiíTas, que em honra fua
fe mandão dizer : crendo piamente todos os naturaes defte
Reyno

, que o Servo de Deos he na realidade Bemaventura-
do. Para afíim o confeífarmos livremente , he precifo, que
a Igreja o defina, mandando-lhe efcrever o nome nos feus
Catálogos : e fe até o prefente naõ temos viílo efte defeja-
do effeito

, diz hum dos melhores Efcritores da fua vida :
Que fera talvez, pela ineficácia dos requerimentos.

1265 Nos efcritos do Padre Meílre Fr. Pedro da Cruz
Juzarte achamos, que o Auguftiífimo Rey D.Joaô IV, antes
de fubir ao throno, tivera devoção efpecial ao Santo Con-
deítave!

; e que delle fe patrocinara para as felicidades, que,

mediante

Eílatua do Ce-
de Santo em
Moura.

Nnmtre ioj tg
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j66 C/irónica dos Carmelitas

mediante a fua Acclamaçaó , fe promettiaô a eíle Reyno. Na

occafiaó, em que fe difeorria nos meyos competences para

o bom fueceflb de taó gloriofa empreza, recebeo aquelIePiin-

cipe tantos benefícios defte feu poderofo Advogado , que che-

gou a perfuadirfe (comoafhrma oallegado Author) Que pe-

los feus rogos, e intercejfoens renovou oScepíro, eloroa de

/eus AJçendentes os Keys de Portugal.

1266 Por efla caufa determinou , que a efta Igreja do

Carmo viefle a ProciíTaó ,
que em acção de graças fe inftituío,

e todos os annos fe faz no dia primeiro de Dezembro
,
pela

gloria ,
que o noífo Reyno conieguio no feliz fuccelTo da Ac-

clamaçao. E no primeiro anno, que houve adita ProciíTaó,

que foy no de 1641, veyonella peflbalmente o próprio Rey

desde a Sé até efta Igreja , onde o noíío infigne Padre Meftre

Fr.Martinho Moniz eftava prompto para pregar. Porém a Pro-

ciíTaó (que era folemniffima) chegou ao Convento tanto de

noite ,
que já naÓ eraó horas próprias de Sermão , nem de

fe expor o Santiífimo Sacramento , como eftava prevenido:

em cujos termos mandou EIRey dizer ao dito Padre iMeftre,

que fizeíTe imprimir logooSermaõ, porque o defejava ler,

e queria por eíTe modo dar gofto ao grande concurfo , que

voltava , defeontente de o naõ ouvir. Com effeito fe impri-

mio logo nefta Cidade de Lisboa o dito Sermão , na Offici-

na de Lourenço de Anveres : e aííim na Dedicatória , que o

doutiflimo Pregador fez a S. Mageftade, como nas Licenças

neceífarias , fe vê , que o fahir o dito Sermão a luz , foy pe-

la razão , que temos declarado. Também no mefmo Sermão

jnfinúa o Pregador, que a ProciíTaó viera desde a fua infti-

tuicaó a efta Igreja , em obfequio do Santo CondeftaveS, pois

fallando pouco antes de concluir o difeurfo, diz : A efte pre-

decef/or quiz, EIRey Noffo Senhor vir bujear no dia pre/ente

ao lugar da fua fepultura.

1267 ^ a° efquecido efte inclyto Monarca da grande

obrigação , em, que ao Servo de Deos ficara , e bem informa-

do das fuperiores maravilhas ,
que em outras peíloas Deos

Senhor Noflo obrava , em abono de fua íublime Santidade
j

defempenhou o feu affeótuofo defejo com huma publica de-

monftraçaó feita na forma feguinte: Mandou (profegue o Pa-

dre Meítrejuzarte) em as Cortes, que fe celebrarão naCida-

de



Tomo I. Paru III.
it de Lisboa no mino de 1641 , aos Ires E/lados

, que faef
Jem Petição a Sua Santidade , para efeito da Jua Beatificação,
a qual Je fez,, pelas noticias dos livros dignos de fé, e tra-
dições, que ba entre os Religiofos da no

ffa Ordem, e de pef-
joas Seculares nobres

, jurando humas o que ouvirão a Jeus
pays, eavôs, e teflificando outras , o que acbávaõ efcrito nas **«*«/..
meworw ,

que lhe deixarão ; e na Petição forao a/finados os
pa'

trelados
, a Nobreza

, e os Procuradores de Cortes
, que El-

Rty acompanhou com huma Carta fua , pedindo encarecida-
mente efle favor á Santidade do Papa Urbano VIIL E o autho-
nzado Padre Meftre Fr. Martinho Moniz , no allegado Ser-
mão, fallando do mefmo Conde Santo , diz, que a ElRey fi

cava obrigado: Por fer (aílim profegue) a primeira , ou das »*.*#.*.
primeiras coufas, que fez, depois deRey, o procurar a Bea- ÍLí^t
tijicaçao de tao honrado parente ( do que eu fou boa teftimu-
fiha

) e iftoftm fe lhe fazer lembrança, nem inftancia ahu-
ma. f*

1 268 A rnefma fupplica fe repetio ao Papa ClementeX Re^ão da
nas Cortes celebradas em Lisboa no anno de 1674 , fetimo

Jupplicâ'

do Reynado do nofío AuguítiíTimo Monarca D. Pedro II , cu-
ja inclinação para o Santo Condeftavel era notória. Por man-
dado feu, flzerao os Bifpos deite Reyno hum Memorial, em
que todos fe anm-íraÕ, e o remeterão com bem fundada ef-
perança, de que feria attendido

, porque nelle fe referiao as
maravilhofas acções do Santo Conde/lave! 3 a opinião, que
merecia entre os homens

; e além da authoridade de taõ conf-
picuos Prelados, mediava para íe coníeguir o intento, a ef-
ficaciíiima vontade do Soberano. No fim do volume daremos
a ler a copia do dito Memorial feito na lingua Latina, e na #
rnefma forma, que foy remetido. Aqui o transcreveremos tra-
duzido no vulgar, que he do theor feguinte.

BEATÍSSIMO PADRE.

1269 f~\ s Bifpos de Portugal congregados nefla Cor- Carta áos
y~*t* àe Lisboi

, para a expedição dos negócios p
i<pos de

públicos do Reyno
, applicando-fe principalmente àquellas cou- ao°S

fas, que podem excitar os ânimos dos Fieis
, para que abra- emente

cem os exemplos das virtudes , e augmentem o efpkndor da
X °
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Ureia Romana ; expõem com toda a reverencia a Vofja San-

tidade , que o Condefiavel defte mefmo Reytw D. Nuno Alva-

res Pereira , de fatigue Real, illufire pelas fuás preclariffimas

acções , e muito mais inftgne pela fanúdade da vida , e refplen-

dor das virtudes , acabou a vida , deixando a todos , e ainda

aos de mais alta graduação , raros exemplos. Depois dajua

morte for muitos tempos veyo fempre á fua fepultura copiofa

multidão de gente, que muito concorreo a celebrar a Santida-

de que nelle reconhece , com hum taóuniverfal applaufo , que

ninguém ha
,
que lhe naõ dê a denominação de Santo , e fo

com o titulo de Conde Santo he tratado. Todos Je valiaõ da fua

interceffaõ nas mayores neceffidadts , e afflicçoes mais graves,

/em já mais fe fruftrar a jua ejperança ,
porque do Altijpmo

confeguiaõ o dejejado efeito de fuás petições 5 querendo o Se~

fibor honrar os merecimentos defte feufiel Servo. He confian-

te, que elle incanjavelmentefe exercitara em todo o género de

virtudes. Sua humildade foy profundiffima, e praticada em tal

forma , que renunciando a magnifica pompa do Mundo , fun-

dou com defpez,as confideraveis defde os aliceffes o Convento do

Carmo de Lisboa , onde recebeo o Habito Religwfo. Por fe con-

fiderar indigno do efiado Sacerdotal, de nenhum modo afjen-

tio ás perfuafoens do Prelado, que inflou para que foffe dedi-

cado ao Coro , e fe oràenafje. E julgando-fe falto de mereci-

mento até para fer Frade Leigo , contemou-Je com o Habito

de Semifrade, ou Dmiado , no qual profeffou: eobfervoubu-

ma taõ apertada pobreza ,
que reconhecendo-Je indigno da li-

mitada porção, que lhe dava o mefmo Convento, que elle fun-

dara , e enriquecera ; entrou no penfamento de mendigar pelas

portas dos Fieis a efmola neceffaria para o Jeu quotidiano ali-

mento. Porém o Sereniffimo Rey D. Duarte o fez, mudar de pa-

recer , determinando-lhe huma fufficiente renda , com a qual mo-

deradamente Je pudef/e fuflentar. Na obediência foy admirá-

vel , nas penitencias ajperrimo , incejfante na meditação das

coujas Divinas. Innumeraveis faõ os exemplos, que deixou do

amor de Deos, da caridade com o próximo, e de outras vir-

tudes , nas quaes todas brilhou. Aos Grandes do Mundo , aos

Superiores , e aos mefmos Rtys adminiflrou documentos de vir-

tude , dando igualmente aos Religiofos hum modelo da mais ef-

treita , e reformada objervancia. Pela qual razaõ humilde-

mente
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mente fupplkamcs a Vojja Santidade , que fe digne de conceder
comwtflaò para fe examinarem as virtudes , os milagres, e as
mais obras meritórias dejie preclarijfimo Varão, afim de fer efi
crito, e contado entre os Santos fará exemplo dos Fieis , e refplen-
dor da Igreja. Em Lisboa , dia... de Mayo, annode 1674.

Beatiffimo Padre
Aos pés de Vofja Santidade fe proflraõ

D.Virtffimo, Arcebifpo Primaz,.

Martinho , Bifpo da Guarda.

Joaõ, Bifpo de Vijeo.

Pedro , Bifpo de Leiria.

Alexandre, Bifpo de Elvas.

Pedro, Bifpo dos A/garves.
v

Pedro, Bifpo Conftanaenfe.

Fr. Luiz, , Bifpo Titopolttano.

Fr. Lhriflovaõ , Bifpo de Marfyria.

Luiz, , Bifpo de Lamego.
1270 O noílb Illuftriflimo D. Fr. Jofeph de Lancaflro,

honra defta Província , igualmente pela fua qualificada no-
breza

, que pelos honoríficos empregos já exprefTados, que
occupou nefte Reyno , fetimo Neto do mefmo Santo Conde-
ftavel, indo á Cúria Romana no anno de 1656 , com a occu-
paçaó de Procurador Geral defta Provincia, levou também pro-
curação particular para folicitar a Beatificação donoííoVenera-
vel Padroeiro. Mas precifando-fe a voltará Corte de Madrid,
onde feu pay refidia fora da Pátria, e privado de todas as
fuás rendas, fendo muitas as que em Portugal poííuira, como
Commendador mór de Aviz: deixou fem addiantamento aqueí-
le importantiíilmo negocio , e aíTiftio na dita Corte de Ma-
drid, até que feu pay, que era (como em lugar próprio dire-
mos) D.Francifco Luiz de Lancaftro , acabou com a vida as
infelicidades, que oacompanhavaõ. Naquelle tempo fabemos,
que em Roma fe fizeraõ fupplicas para fe haver de alcançar
aquella defejada Beatificação. Afíim o affirmao , naõ fó os Do-
meíticos , mas dos eítranhos D, Fernando de Menezes, Con-
de da Ericeira, na Vida d 4FJRey D.JoaóI, oPadreMeílre
Fr. António da Purificação no Appendice ao livro fegundo da
fua Chronologia Monaftica Portugueza , o Padre Fr. Domin-
gos Teixeira , e outros naõ menos famofos Efcritores.

Cccc 1271 De«

'J:à,

Procurador pa*
ra a Beatifica-

ção.

Numero ioijí

•.

Diligencias em
Roma.



.,

Falta de effica-

de Pa-cia ,

srono

'

!

Efpcrança, quc

umos cm Dtos

'!

1

Conclufaõ do

que fica dito

do Conde San*

to.

570 C/irónica dos Carmelitas
127 1 Depois defta primeira diligencia» naõ confta

,
qne

fe fizeíle outra coma effícacia, de que dependem taõ impor-

tantes matérias. Naõ por falta de zelo , mas por neceíídade

de alto patrono, parece que fe retarda efta gloria appeteci-

da no Carmelo , e em Portugal defejada ; fem que para con-

folaçaõ dos devotos de taõ Santo homem encontremos ou-

tra efperança, que a deliberação de algum animo generofo,

naturalmenre inclinado a praticar acções de heróica piedade,

que entrando com affeóto nefta empreza lhe facilite as dif-

poíições , e lhe coníiga o efFeito. O mefmo allegado Padre

Meftre Fr. Pedro da CruzJuzarte 9 fallando no prefente af-

fumpto , diz ; Que o Ceo acodirá a /eu tempo , quando as di-

ligencias humanas faltem.

1272 Supplicando, pois, o foberano amparo do mais

generofo, e fuperior Patrono, que por altifíima providencia,

haja de concorrer para a execução defta meritória piedade,

havemos por concluídas as fidedignas noticias , que em me-

morias bem averiguadas , e em firmiííimos monumentos acha-

mos do Inviéto, e fempre gloriofo Condeftavel D. Nuno Al-

vares Pereira , Heróe, que em occafiões differentes 5 foy fem-

pre conftante Imagem de Marte na campanha, de Cataõ no

politico, e nos Clauftros dofeu Convento o melhor modelo

de Religiofos reformados , e penitentes ; taõ favorecido em
todo o tempo da mão de Deos 3 que nunca experimentou di-

minuição na felicidade , fempre teve domínio fobre a fortu-

ecom efta obrou em tal forma , que de todas as empre-na

zas fahio carregado de glorias, fendoamayor, o poder con-

fervarfe com a mefma felicidade em tantas , e taõ admiráveis

acções, que naõ parecem de hum fó homem, mas de muitos,

edos mais famofos do Mundo. E pofto,que fempre fica por

exprefíar grande numero de particularidades dos mefmos fuc-

ceflbs, que referimos , he porque a grandeza do nolTo Venerá-

vel Padroeiro concorre com a do Univerfo, que para fe rendu-

zir a hum abbreviado mappa , naõ tem lugar as coufas menos

notáveis j e fó as mayores fe figurão, porque naõ cabem to-

das.

CHRONI-
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nos Reynos de Portugal , Algarves , e feus Domínios.

PARTE IV.
Do noíTo famofo Carmo de Lisboa , no eftado pre-

fence.

CAPITULO I.
Da fonação do Edifício, t formalidade da Igreja,

"73

íliC.

M p r e z a mais que árdua parece
a deicripçaõ regular de hum Edi- íSg^í*
íicio quaíi incompreheníivel no
todo

, e em cada huma das fuás
partes grande. Em memoria do
no/To primeiro y e antigo Solar,
que erigido na eminência do ce-
leberrimo Carmelo da Faleftina

,deu a toda a Ordem Carmelkana o nome, e o principio; fe
acha também o noíTo Real Convento do Carmo de Lisboa

Cccc * fundado

i

,
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fnndado na deícida Oriental de outro famofo monte, mediano

na altura, dilatado na circumferencia. Fica em correipondencia

do monte doCaftello, dominando a viftcia praça do Rocio,

para onde faz fromaria a parte mais elegante de todo o Edifí-

cio. Oíitio na eftimaçaó commua, e conforme deixou efcrito

o LicenciadoJorge Cai dofo, be o melhor da Cidade. Tem hu-

ma vida apraíivei : porque além de fe deícobrir da meíma Ci-

dade huma grande parte , efpalhando-fe os olhos para o meyo

dia , íe deícortina huma dilatada porção do rio , onde as náos

groflas eífaó fobre o ferro, e as embarcações ligeiras nave-

gaõ para differentes portos do Tejo. Da banda do Norte fe

vê hum deliciofo paiz , formado de muitas cafas de prazer,

pomares, hortas, e jardins
,
que na Primavera com flores,

e no Eftio com verduras compõem hum quadro amenimmo,
V

1274 A Capella mor, e collateraes da Igreja, pela

parte de fora (como bem figurou o allegado Jorge CardoíbJ

reprefentaô humà inexpugnável , efoberbafortaleza ; porque

em cinco corpos femiciículares fe levantaô da terra por en-

tre reforçados pilares de pedraria lavrada ,
que aiíentaò fo-

bre eícarpas, e pela parte fiiperior toda aquella maquina fe

guarnece em torno , de altas, e proporcionadas ameyas. Ma-

noel de Galhegos ,
querendo no leu Templo da Memoria, ex-

agerar a fumma altura deffe elevadilfímo artificio , depois de

o pôr nas nuvens, e de o conítituir Atlante capaz defuífen-

tar em fi todo o pezo do Ceo ,
conclue dizendo :

'Sobe, tanto ,
que v.ella faz, efcala

Sol , e por /eus frizos fe regala.

1175 Do Rocio , onde para firmeza da obra, tem (co-

mo já diíTemos) efta infígne fabrica os fundamentos , fe ío-

be para a Igreja em volta das meímas Capellas por degráos

efpsçofos, até chegar fe a huma eícada de pedra lavrada, á

qual huns chamaõ do Carmo ,
por fer própria do Convento;

outros a denominaô da Piedade, por canfa de huma devota

Capellinha da Mãy de Deos , cuja Santa Imapem do mefmo

titulo he naquelle lugar venerada com as particularidades,

que depois efcreveremos. Depois dos últimos degráos da ef-

cada entrava-fe logo pela porta travelTa da Igreja, que fica-

va



As portas, que
agora exilienu

Tomol. Parte IV*
Va aos que vinhaÕ acima , da parte direita : e hoje exifte Porta traveffâ

tapada de pedra, e cal , pela occafiaÓ que diremos, quando SacAfnT
daCapella do Santimmo Sacramento fizermos memoria. No
meímo tempo íe abrio outra porta traveíTa na parede da Igreja
em pouca diltancia para ameímaparte, e fica entre os gran-
des botaréos, que fe levantarão no Adro da banda do Sul.

1276 O pórtico principal eítá (como temos dito) pa-
ra oGccidente. He formado de muitos arcos de ponto, que
com artificio curiofo vaÕ diminuindo no groílb da parede ate !&fi.
o leu interior. Da parte do Adro Occidental, onde a terra
fica mais alta

, que o pavimento da Igreja , íó a ametade fupe-
nor do dito pórtico apparece. Depois que fe entra na Igreja,
e fe defcem os treze degráos de mármore, queencaminhaò
para o feu pavimento , entaõ fe vê inteiramente todo o pór-
tico, taõ íingular na matéria, como proporcinado na arqui-
tectura. As portas delle fao de crjfíofa, e bem reforçada ma-
deira ; obra feita pela direcção do memorável Padre" Fr.Ma-
noel de Góes, ro anno de mil quinhentos íeílenta e cinco,
no qual exercitava terceira vez o emprego de Prior deíle Con-
vento : e para lembrança

, mandou gravar nas mefmas portas,
com caracteres de bronze , na parte fuperior o dito anno em
quatro figuras do algarifmo ; e logo abaixo humas palavras
do Plalmo 117, tiradas do verio 19 , tudo na forma fegujnte.

1. 5. 6. 5.

*ATE%l'TE SM1HI TOTITJS fVSTlTJjE.
1277 Tem toda a Igreja de comprido, desde a porta

principal até o retabolo da Capella mor trezentos e vinte e
oito palmos, e cem de largo, com altura (como lhe chama
o meímo Jorge Cardoío) defmevfurada. Aííim parece, por-
que do pavimento até a abobada fuperior, íe contaô cento e
doze palmos. He de três mageílofas naves, as quaes por ca-
da lado fe diftinguem com cinco polidos arcos de arquitectu-
ra Gothica, fera os dous altilímos Gigantes, que erlaõ de hu-
ma, e outra parte do Cruzeiro, todos feitos de mármores
brancos : de lórte que neftes arcos fe firmao, e íe íuílentao
as pezadas abobadas de taô admirável fabrica. Diz o allega-

do Efcritor : Que na [umptwfidade >e bizarria âa Igrejafem-

pre

Medida dâ
Igreja*

Ut fiipraj

ut fupra.
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pre os olhos acbao novidades, que reparar : e a razão be pe-

lo primor, com que fe achaõ perfeitamente acabadas todas as

partes delia. Donde procedeo
,
que difcorrendo os diícrecos

por todas as Igrejas da Corte, para applicarem cinco aos fen-

tidos corpóreos , defcubriraõ nefte noíío Templo tantas ven-

tagens na figura, e no ornato, que a julgarão a mais com-

petente para o fentido de ver.

1278 Nos fins dos braços, ou topos do meimo Cru-

zeiro, ha duas principaes Capellas abertas em toda a altura de-

ite fagrado Edifício ; ficando outras quatro fervindo de col-

làteraes á mayor , cada huma das quaes , pela grandeza , e

decência , poderia fazer nobre a qualquer fermoía Igreja. As

íeis, que o noíío Bemaventurado Fundador deixou em fua

vida acabadas, todas (como em feu lugar diremos) foraõ de-

dicadas a Soberana Mãy de Deos, com difTerentes invoca-

ções , afaber: do Carmo, dos Prazeres , da Boamorte, da

Encarnação, do Pranto, e da Conceição. Na doSantifíimo

Sacramento eftava entaô a porta travelía, que dava ferv en-

fia á Igreja. Depois de fechada fe erigio a nova Capella na

forma, que em íeu lugar individuaremos; e fe dedicou aJESU
Chrifto , para fe fazer nella o meítimavel depofito do feu

Sacrofanto Corpo.

1279 Além deftas, correm á face pelas naves abai-

capciías das xo olKIÍls Capellas , muitas em numero ,
preciofas em qua-

nàVeS '

dros, e com pouca differença humas das outras, menos fó

a doSenhor cativo na entrada da porta traveífa , que he fun-

da , e fem lemelhança ás outras da Igreja. Contando-fe todas,

e também hum preciofo Altar portátil ,
que fe coíluma levan-

tar junto aporta, que vem da Igreja para oClauflro (fobre

a qual fe venera huma fingular pintura de nofía JVIãySantiíTi-

ma do Carmo) fazem o numero de vinte e cinco. Asdocor-
o feu numero ^ a igteja faô definiífimos jafpes , brunidos com tal perfei-

ção ,
que parecem efpeihos. Para mayor fermufui a da Igre-

ja , e reíguardo dos Altares , fe fez huma ordem degrades,

que principiando por huma parte, desde a Capella immedia-

ta á porra traveíía ; e pela outra, desde a que fica próxima á

porta doClauftro, correm até o fim das naves , fazendo di>

Grades, que
ftj nçaó de cada huma das ditas Capellas; porque em cor-

fdhcs fizeraõ.

ponc|enc ;a dos pilares ,
que as divide, fe recolhem hum

po ucoj
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Remates da
abobada»

pouco; enas diftancias dos vãos dos arcos, facão fora em
figura quaíi ovada Saó de madeira efcoJhida, a que o vul-
go chama páo Santo , e os Naturaes lhe daô o nome próprio
de Jacarandá. O Padre Fr. Jofeph da Natividade, SachriftaÔ
mor adual defte Convento, as mandou fazer no anno de 1740com approvaçaÕ dos Prelados, e com defpeza demais de três
mil cruzados.

1280 Por cima da elegante íimalha da mefma pedra- orn«od«e»
na, que por ambas as naves vay cobrindo todas as Capellas,

ledes *

as paredes desde os remates até a abobada eftaó cubertas de
hno azulejo, e ricos painéis com molduras douradas , os quaes
contem muitos paííos da vida do noíTo Santo Patriarca Elias.
Os mefmos adornos enchem os vãos da nave do meyo , que
entre os arcos medeaõ fobre as columnas. No alto dos bar-
retes da abobada , ha huns remates de pedra , nos quaes fe
diítmguem lavradas as Imagens

, que o Santo Condeílavel
trazm na fua bandeira , e depois fe levantarão de relevo no
leu Tumulo. Só ao barrete mayor

( que he o do Cruzeiro )

ierve de remate hum eícudo de armas com a Cruz fíoretea-
da do mefmo inclyto Fundador. Nas teyas, que dividem a na-
ve do meyo das Lateraes, fe introduzirão com íingular idéa do-
ze euftofos Confiílionarios, dignos de eítimaçaó, pela efpeciali-
dade do artificio. O Padre Meílre Fr. Bento de Sampayo, fen-
do Provincial defta Província no anno de 1720 os mandou
fazer a eufta da mefma Província. O pavimento da mayor par-
te da Igreja he lageado de campas de mármore, e de jaípe,
bem unidas , e entre fi proporcionadamente igualadas. No
meyo entre as teyas ha hum Cemitério de 112 covaes, obra
de^grande utilidade para o Convento ; a qual fendo Sachri-
flaõ mór delle , a mandou fazer no anno de 1738 o Padre
Prefentado Fr. Félix de Matos.

1281 Nas primeiras columnas de huma, e outra par- Paipi*. -da

te da nave do meyo , junto ao Cruzeiro , eftaó dous admi-
Igreja

'

'

raveis Púlpitos , obrados de finos jafpes com efeadas da mef-
ma pedraria. O Padre F.Luiz dos Anjos (hum dos mais ap-
plaudidos Muficos , que houve na Corte) os fez mais precio-
fosr porque os mandou cobrir de prata lavrada, com guar-
nição de pedras finas , entre as quaes fe diftinguem muitos
Emblemas da Soberana Mãy de Deos, a quem eíte impor-

tante

Cõfeííionari©

das teyas.

Pavimento
covaes.
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tante donativo foy confagrado. O da parte do Euangelho tem

hum letreiro, que diz: Efle púlpito mandou fazer o Padre

Fr. Luiz, dos Anjos , Cantor da Cape/la de fua Mageftade, ati-

no'de 1717. O da parte da Epiftola tem a mefma inícripçaô,

fem outra differença , mais que no anno, porque appareceo

acabado no feguinte de 1718, e eftehe o anno, que no di-

to letreiro fc declara. A defpeza de ambos importou , com

pouca diferença, doze mil cruzados, adquiridos nas licitas ef-

molas ,
que pelos exercícios da fua Arte recebia ; o que tu-

do com ReHgiofa piedade empregou, naó fó nefta, mas em

outras avultadas obras ,
que em íua vida mandou fazer ne-

fte Convento. .

:

_

1282 He toda aTgreja clariffirna por caula das lermo-

aariáade , e
çâS

j
ane jl as , grandes óculos 5 e muitas freftas , que fe lhe abri-

rão , nao fó nas paredes , mas no arco , e no interior das Ca-

pellas. Da fua abundantiííima luz procederá talvez afumma

alegria , que enche os corações dos Fieis , que na mefma Igre-

ja entrao a orar: e tal he a devoção de muitos com eíta ef-

pecialiííima Caía da May de Deos , que tem por glonofa qual-

quer occafiaÓ , que fe lhes orTerece de a vifitarem : c alguns

affirmaÔ publicamente ,
que o meímo he entrarem nefta Igre-

ja que fentirem no efpirito huma fuaviílima coniolaçao.

NaÒ duvidamos, que a caufa principal de taÒ extraordinário

efTeito he a mageftofa , e devotiífima Imagem da Sobera-

na Senhora, que no mefmo Templo prefide : porem a vifta

da perfeição, e riqueza do material do Edifício, delle po-

demos também entender, que por fi mefmo infunde alegria,

porque no Ceo tudo he prazer ; e efta Igreja , conforme a

denomina o mefmo Jorge Cardoío, he o Ceo abbreviado na

terra n

1283 AíTenta-fe, que he huma das mayores daHef-

panha: e para prova de que a fua magnificência he admirá-

vel, efereveremos aqui ojuizo, que delia publicamente fez

ElRev D. Filippe, o Prudente, do qual por tradição invariável

fe conta, que entrando a primeira vez nefta meíma Igreja do

noflb Carmo , e lançando para huma , e outra parte os olhos ,

difle, e repetio; E/lo fi , eflo fi,
que es Templo. Defte po-

deriamos referir notáveis particularidades : mas nem todas ca-

bem na expreíTaÓ , nem temos de fazer demora em couia ,

que

Ji. Mait çag*

zi5-

A^miraçíiFi de

EiRey O.Filip-

fC s o Prudente»



Tomol. Parte IV. 577que nao feja porção principal da Hiítoria. E porque nefta oc*
correm arcumftancias, que devemos efcrever com penna me-
nos iuccinta

: para procedermos em todas com a neceíTaria cla-
reza, hepreciío, que fem apartarmos do mefmo Sagrado Edi-
hcio os olhos da appreheníao, vamos diftinctamente difcor.
rendo por cada huma das fuás partes , tendo entre todas o
lugar primeiro a mais notável , e mais nobre.

CAPITULO II.
Ba Capella mor, e /eus preciofos adornos interiores.

1284 T X E a Capella mór defta Jgreja fermofiífi- F
ma na hgura, admirável na magnificen- Prandm da

cia, e fem igual nos adornos. Paliando
^^

areipeito delia o LicenciadoJorgeCardoío, diz ; Saõ tan- ^'* *A
tas

, e taõ excelentes fuás pinturas , e tanta a quantidade de Ã*m *

ouro, que a exorna, que fem maneira de Ufimja , excede com
minta ventagem as melhores, e mais bizarras do Reytto. Ifto
eícreveo hajais de oitenta annos ^quando ainda na dita Ca-
pella rakavao muitas precioíldades

, que hoje a enriquecem-
o novo retabolo

,
e arco exterior, que a reveílem, e osdous-

pnmoroíiíiimos Santuários, que fobre tudo a authorifaó. Ago-
ra

, que já no interior nao ha lugar para mais ornatos , nem
fe vê porção, que nao efteja cuberta, ou de ouro, ou de • t
íingular pintura , com mayor fundamento , e fem exagera-
ção fe poderia repetir, o que affirmou da mefma Capella o
K. Padre Fr. Agoftinho de Santa Maria, dizendo: He de
tanta riqueza

, que a nao ha Jemelhante na Corte.
1285 Por nao canfarmos a paciência dos Leitores com

a prolixa relação de tantas medidas , baila confiar
, queefta

Capella tem grandeza correfpondente á íumptuoíidade do cor-
po da Igreja : e naõ he pequena prova de fua extenfaõ , e
largura, o caber nella o magnifico Coro, onde fe accommo- cc10 , eÍMS
da a nona Communidade, fendo (como depois diremos) nao

adeir"'
!

fó a mais numerofa da Corte , mas capaz de competir com
as mais avultadas doReyno. Compoem-fe efteCorodeex-

Dddd cellen-

,

'

1

Sãti/ar.MarÍ4»^

Tem. I. Tit. 13.

m '

'
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cellenres cadeiras, que correndo por huma , e outra parte ate

oPresbyterio, fazem huma reprefentaçao mageftofa. O virtuo-

ío Padre Fr. Diogo de Brito , de quem já falíamos, e ainda

havemos de eícrever a vida, fendo Prior no anno de 1548,

as mandou fazer pelo mais inilgne Meftre, que havia no Rey-

no, o qual fegundo confta das noílas Memorias, fe chama-

va Diogo de Carta. Efteasobroude talha relevada, com tan-

ta variedade de exquifitas figuras, e acções taó naturaes, em

todas as que abrio nos efpaldares , que a nova idéa ainda

anualmente oceupa as attenções, e o delicado da fabrica ad-

mira aos melhores Artífices.

1286 O retabolo he antigo , mas bem moftra fer obra

primorofiííima, e pela arquitectura a mais elegante^daquelle

tempo. O noíTo memorável Padre Doutor Fr. João da Syl-

veira (de quem faremos depois a devida menção) foyoque

o mandou lavrar a fua eufta , fem que a Communidade con-

correífe com defpeza alguma. He de talha dourada, e eftá

acompanhado de altas columnas Salamonicas. Confta de três

corpos continuados ,
que fóbem desde a banqueta do Altar

até arrematar na abobada da Capella , que he de pedraria,

forrada de madeira , e ricamente pintada de arquitectura. No

meímo tedo eftaó com finifômos pincéis figurados muitos íuc-

ceíTos gloriofos da noíTa Ordem ,
efpecialmente os vaticina-

dos triunfos, que o noíTo Santo Proto-Patriarca Elias ha de

confeguir do Anti-Cfirifto no fim do Mundo.

1287 Na parte inferior do retabolo, ou no primeiro

• corpo, fe vê formado com fingular idéa hum fermoío nicho,

á imitação de throno, onde eftá collocada a devotifíima Ima-

gem de noíTa May SantiíTima , e Senhora do Carmo ,
da^qual

em diftinclo Capitulo havemos de fallar com a extenfaô ne-

ceíTaria, pelo muito, que fe nos offerece dizer de íua anti-

guidade, fermofura, inceífante culto , e outras particularida-

des , digniílimas de eterna memoria. Efta foberana Imagem

fe manifefta exaltada em huma euftofa peanha de prata lavra-

da de competente grandeza, da qual lhe fez donativo no ter-

ceiro anno do feu Provincialado, que foy no de 1722, o nof-

fo Padre Meftre Fr. Joíeph de Soufa , Prelado de glorio-

fonome, de quem a feu tempo havemos de dar noticia. Eíle,

applicando para a obra todo o rendimento dos íeus bem acei-

tos



Tomol. Parte IV. fff
tos Sermonarios, que imprimio, tirou delles efmola baftan-
te a deíempenhar lua devoção com a mefma puriflima Senho-
ra

,
fem lhe ficar mais utilidade, que o lucro do merecimen-

to.

1288 No meyo do retabolo, onde fe diftingue o fe- Tribuna, e
-

gundo corpo, eftá a magnifica Tribuna doSantiffimo Sacra-
Thtmo ^sS;

mento, em cujo vaÓ, que he baftantemente efpaçoío, ha ^
hum elevado Throno, no qual aíTenta hum grandiofo Cofre
de prata guarnecido de boa pedraria, o quaí também man-
dou fazer, e a deu de efmola o mefmo ioíígne Padre Meftre £S &K
bylveira, para depofito do Sacro-Santo Corpo de Chrifto que

'"'

com extremofa devoção adorava. Neíte Cofre fe põem a CV
itodia

,
em que o Senhor fe manifefta : e eftá debaixo de hum

precioío docel com efpaldar de prata , obrado em forma de
reíplandor Fez-feefte no anno de 1700, por direcça6 do
Fadre Sachníjao mor Fr António dos Reys. A Cuítodia, que 0*0*. «*
he de fete palmos, e de primoroío artificio, mandou fazer

ga *

por conta da Communidade o Padre Fr. Manoel da Aprefen-
taçao no anno de 1693 em que fegunda vez íahioeldtoSa-
chnftao mor. O Padre Fr. Jofeph da Natividade, que anual-
mente exercita o mefmo emprego , fez acabar outro mais ele-
gante Cofre

, também de prata com pedras
, que nefte Con-

vento fica para depofito da Sacro-Santa Euchanftia dentro domeimo Throno. Na folemniíiima feita da Purificação da May
de Deos que he

(
como depois diremos ) huraa das mayo-

res da noíla Igreja, fervio no feu minifterio o novo Cofre,
e desde então fe começou a eftimar por merecedor de todo
o apreço.

1289 Neíla occafiaó também appareceo , e fe admi-
rou huma nova Cuftodia , mayor , e de mais valor, que a an-
tiga, e a mandou fazer com a poffivel perfeição para a ofFe-
recer a eíte Convento hum benemérito Filho feu, o Padre
Meítre Fr. Jeronymo Telles. Sem nunca ufar da propriedade
dos bens temporaes

, que como verdadeiro Religiofo devia
renunciar, foube fer fiel depofitario deita riqueza

,
que pa-

ra a mefma
1
Religião enthefourou, e agora lhe fez entrega ne-

lta eftimadiffima preciofidade, a qual no feu género he das
mais ricas da Corte. Excede o numero de cento e cincoen-
ta marcos de prata, com três marcos de ouro: ,e nella fez

Dd-dd 2 o dito

Cofre de prata
novo.

Cuftodia nova s

e quem a deui

m

1

i

1
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o dito Padre Meftre a defpeza de féis mil cruzados, queel-

le por naô affedar liberalidade, diffimula; e nós por lhe nao

diminuirmos o merecido louvor , o publicamos.

1290 Aos lados da Tribuna , entre aquellas columnas

do retabolo, eftaô duas fermofiíTimasEítatuas, huma de not-

fo Sanro Patriarca Elias da parte do Euangelo, outra de San-

to Elifeo da parte da Epiílola , ambas iguaes na eftatura , que

he a natural, e femelhantes nas infigmas, que todas íao de

prata. Sobre as duas freítas rafgadas , por onde a mayor
_

por-

ção de luz íe communica a toda a Capella , ha dous nichos

t face , occupados com as imagens das Myfticas Doutoras ,

Santa Tereía de JESU, da parte direita, e da outra San.

ta Maria Magdalena de Pazzi. O ultimo corpo do retabo-

lo fe remata com outro nicho mavor, dentro do qual íe ve,

e adora huma Santiffima imagem do Sacador do Mundo, com

a coftumada acção de o abençoar: e alem deitas Eftatuas ,

ha nomefmo retabolo outras de Anjos ,
feitos também de eí-

cultura ,
que ao throno da Rainha dos Ceos afliftem ,

e lhe

fervem de ornato. . . . r

1291 Antes deite dito retabolo , houve outro antiquií-

fimo , feito de fembragèm com columnas ,
que chegavao a

menos de meya altura da parede: e nefe1 forma o deixou o

noffo Venerável Fundador, porque nao paíTava a mais naquel-

le tempo o primor da arte. Entrando depois a ler Prior de-

ite Convento o Padre Prefentado Fr. Chnítovao Moniz, no

annode 15 10, mandou accreícentar o retabolo ate o alto da

Capella , com as mefmas columnas de fembragèm, feita toda

aquella obra de madeira por hum Pedro de Frias ,
que fegun-

do as Memorias do noíío infigne Prefentado FrJorge Cotrim,

era bum grande Marceneiro daquelk tempo. Os vãos entre as

columnas era6 apainelados , e cubertos de admiráveis pin-

turas ,
que as fez hum famofo Pintor, que então exiftia, cha-

mado Braz de Avelar. Eftes painéis ainda exiftem na Sachri-

ftia defte meímo Convento , e fervem de ornato á parede do

nafcente. No principal eílá pintado o aclo da Purificação da

Virgem Nofla Senhora. Em outros fe reprefenta^a fua fugida

para o Esypco , e o Myfterio da fua Annunciaçao
;

moílran-

do ainda todos a elegância do pincel ,
que tanto os encheo

de efpinto. ,-, „r 1292 raílan-
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1292 Fallando no Altar , naó deixaremos em filencio

o feu precioíiíTimo ornato. Tem frontal , e banqueta de pra-
ta, com pedraria, de taó excellente feitio, que conflitue
efta obra de notável valor. Além dos antigos caftiçaes , e
Cruz de prata , que por ferem mais ordinários , fervem nos
dias communs ; ha féis caftiçaes modernos, que fe põem nos
dias feftivos

, e faõ eftimadifíimos pelo primor , com que eftaõ
feitos , obra do infigne artíficeJoaõ Frederico , na qual fe deí-
pendeo com pouca difrerença , a quantia de féis mil cruza-
dos. A primeira vez, que appareceraô no feu lugar, foy aos
1 5 do mez deJulho de 171 8 , mas começáraõ-fe a obrar fen-
do Sachriítaò mor o Padre Meftre Fr.Joaõ de PaíTos , como
nos mefrnos caftiçaes fe lê em caraótéres abertos de buril.
Ha quatro fermofas palmas também de prata, que fe lavra-
rão para mediarem entre os caftiçaes na banqueta, e faõ de
tal forte avultadas na grandeza, e taó efpeciaes na idéa

, que
até o preíente naô fe obrarão no Reyno outras , que as igua-
lem.^ Fizeraõ de cufto muito alem de dous mil cruzados , e
foraô vidas a primeira vez no Altar em o dia 15 de Julho do
anno de 1721. A Cruz, que he do mefmo preciofo metal,
ainda que a fez outro Artífice, naô defmerece no primor.
Nella fe defpendéraõ quafi dous mil cruzados, e começou a
fervir no mefmo dia 15 deJulho do anno feguinte.

1293 No Fresbyterio
, que foy levantado em propor-

ção neceflaria a refpeito do plano da Capella , eílá da par-
te do Euangelho o fumptuofo Tumulo do noíío Venerável
Fundador, na forma, que já efcrevemos. Entre as pedras do
pavimento do mefmo Presbyterio , que faõ vermelhas, e bran-
cas , poftas em xadrez , ha huma

, que eftá próxima ao dito
Tumulo , e tem o letreiro feguinte : Aqui jaz, a Duquesa
Donajoanna de Ca(Iro, mulher de D. Fernando Segundo, Du-
que de Bragança, e neto d lElRey D.Joaõ o Primeiro.

1294 Junto ao mefmo Tumulo, na parede, ha huma
pedra branca guarnecida com filetes de ouro , e no meyo delia
eftaõ levantadas de relevo as Armas dos Pereiras , e nos la-

dos fe lê a memoria feguinte: Aqui jaz, a muito honrada,
e virtuo/a Dona Etna Gonfalves , Madre do Santo Conde, que
mandou fazer efie Mofleiro. Já diífemos, que nefte lugar,
(antes de fer cuberto com a obra das Cadeiras , e SantuaVio)

havia

Frontal , ban-
queta , e caftí-

Saes do Altar.

Quem fez oi
melhores.

Palmas>e Cmt
de prata.

Lugar do Tu-
mulo do Conde
Santo.

Sepultura de
Dona Jaann»
de Caftro.

Sepu'tura da
mãy do Santo

Condeftavel.

'*
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havia hum grande vão, em correfpondencia daquelle, onde

o Padre Preíentado Fr. Chriítovaó Moniz , depois de o pre-

parar em forma de Capella, collocou as venerandas Relíquias

do noíío Bemaventurado Padroeiro. Entrando, pois , a fec

Prior deíle Convento o famofo Padre Fr. Diogo de Brico no

anno de 1545, trasladou para aquelle vão os oíTos da dita

Senhora , tirando-os para eíTe fim de huma fepultura , em que

eftavaó na Capella de NoíTa Senhora daBoamorte, chamada

também dos Fieis de Deos, onde o mefmo Condeítavel feu

filho lhe dera jazigo: e pondo-os em hum caixão de pedra

levantado da terra, no qual encofta apedra branca, que de-

pois de feitas as obras do Coro , he a única memoria, que

daquella fepultura fe conferva exteriormente. Na pedra do di-

to caixão juntamente com elle íe efeondem humas Armas,

que faõ as mefmas, que ufa a Sereniílima Cafa de Bragança,

depois que o noífo feliciílimo Rey D. Manoel teve filhos,

e faõ as Reaes com banco de pinchar, e Coroa Ducal.

1295 Quem achar na Monarquia Lufitana do infigne

Padre Doutor Fr. Franciíco Brandão , Chroniíla mor deite

Reyno, a noticia de que efta trasladação fe fizera no anno

de 1585, entenda que foy equivocação do amanuenfe , ou

erro da ImpreíTa , onde fe poz oito em lugar de quatro :

porque além de fer efta Memoria confiante em toda a noíTa

Província , baila para fe convencer o erro de tal computa-

ção , a prova feguinte. Vem a fer: que o noífo Padre Me-

ftre Fr. Simaõ Coelho , Chroniíla deíla Provinda , referio efta

trasladação no feu livro chamado Competiâio, que deuá luz

• no anno de 1572 : e mal podia efcrevella como já executa-

da, fe( como diz aquelle Author) a fizeflem no anno de 1585.

Pode fer, que outra trasladação, em que agora filiaremos,

praticada neíle mefmo anno , deífe fundamento a fe troca-

rem os nomes , ou a fe confundirem as eras.

1296 Na Capella fronteira aquelle dito vão, e no mef-

mo lugar donde fe tirou para o Presbyterio o Tumulo do

gloriofo Condeftavel , fe depofitàraõ os oííos de Dona Antó-

nia deLancaftro. Para memoria fe poz dentro da mefma Ca-

pella hum Efcudo partido em palia, o qual tem na primeira

cinco Eflrellas de cinco pontas cada huma , poílas em afpa :

na fegunda as Armas Reaes com féis Vieiras no fundo, po-

ílas
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poftas em duas palias, e duas Cabras andantes em chefe. Tem
coronel, que cobre oEícudo, e por baixo tem hum letrei-

Suas Armas> *

ro
,
que com individuação declara todas as particularidades

tieceílanas da maneira íeguinte : Aqui jaz, Dona Antónia de
Lancaftro

, mulher de D. Álvaro Coutinho
, Jexto Marichal de-

fies Reynos, filha do Òereni/Jww Z). Diniz,, e Dona Brites de
Caflro, Condefja de Lemos: fakceo a 27 deJaneiro de 1585-.
Efta /epultura eom licença do Duque D. Theodofw , Segundo
defte nome

, Jeu (cbrinbo , lhe mandou aqui fazer D. Rodrigo
Coutinho de Lançafiro feu filho, e aqui trasladou feus otfos,e
41 efte Convento dotou vinte e cinco mil reis de juro para fe lhe
diz,er huma Mifja quotidiana. Toda efta fabrica ficou encu-'
berta com o Santuário

, e cadeiras, fem outro íjnal exterior,
que a pedra branca com a Cruz floreteada, em que já falla-
mos. O Convento ficou livre da penfaõ da MiíTa, porque
nunca recebeo a efmola daqaelle juro.

1297 Por cima das cadeiras em ambas as paredes, deC-
de o Presbyterio até o arco exterior de toda a Capella, eftá
o preciofiíhmo thefouro das notáveis , e exquifitas Reliquias,
das quaes fe compõem hum venerando Santuário , aberto em
altos nichos de talha dourada

, que contem hum grande nu-
mero deMeyos Corpos , Braços, Pyramides, Cuftodias, Am-
bulas decryftal, e outras accommodaçòes de varias matérias.
Todas incluem porções confideraveis de oíTos de Santos, al-
guns dos quaes eftaõ como em Relicários, no peito dosMeyos
Corpos , que na figura reprefentao os feus Prototypos. Os
nichos da parte do Evangelho faô nove, e oito da parte da
Epiftola ; porque o vão de hum fe oceupou com a fabrica de *"«*«*.

hum Orgao
,
o qual dentro do mefmo Coro ajuda , e acom-

panha a Communidade nos feus Officios cantados. Nos dias
Solemnes defcobre-fe todo o Santuário, e apparecem por en-
tre talha vaiada as elegantes figuras

, que incluem as Reli-
quias, e eftas fe coftumaó então alumiar com grande nume-
ro de cirios

, que correm á face. Nos dias communs fechaõ-
fe as bocas dos nichos com painéis de finiílima pintura, on-
de com igual primor fe reprefentao diífe rentes San tos da noífa
Ordem.

1298
j

Eftes mefmos painéis, póftos em boas moldu- Painéis, qi3e

ras, ornavaò aquellas paredes antes de feito o Santuário
, que

Santunrío de
kuma

, e oatra

parte.

Nichos , que
tem , c como

houve neffcJii-

gar.

* -
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agora as) enche. O Padre Meftre Fr,João Bautifta Rufino,

fendo eleito Provincial no anno dei 690 > foy o Author de-

fta utiliííima obra : e mandando pôr em grades , talhadas á fei-

ção dos nichos , aquelles quadros , vieraò a lervir de portas-,

com que ordinariamente as fagradas Relíquias com toda a de-

cência fe guardaó. Nos dias da Semana Santa, em lugar de-

itas pinturas , íe coftumaó pôr nos meímos lugares , outras

de morte cor , com figuras de Anjos , os quaes tem nas mãos

jos, que os c£ as infignias da Paixão deChrifto: obra de humReligiofode-

SnaD*
5"119

"

fte Convento, chamado Fr. Luiz de Baílos ,. o mais infigne

nefta Arte.de quantos conheceo o Reyno em feu tempo. E
poílo que começou a mover os pincéis por curioíidade, ou

por força de inclinação ; veyo depois a conftituirfe taó fe-

nhordelles, que naõ íahio da.fua mão pintura alguma, que

aos melhores Artífices naõ firva ou de admiração , ou de

modelo.

1299 As Relíquias defte Santuário faÕ as mefmas, que

de Roma trouxeraõ para efte Convento o Padre Meftre Fr„

Joaó de Santo Thomás, e feu Companheiro o Padre Fr.Jor-

ge Godines no anno de 161 3* Haviaõ eftes dous Religiofos

alcançado naquella Cúria huma grande felicidade para a nof-

fa Ordem, daqual daremos noticia no Provincialado do Pa-

dre Meftre Fr. Braz-Toftado , que teve principio no anno de

1611 ,e acabou no de 1614. Confiftio aquella felicidade em

concedemos a Santa Sé Apoftolica o ufo do efpecial Privile-

oio da noíla Bulia Sabatina, que por algum^tempo, em quan-

to mais o qualificou a Sagrada Congregação de Ritos, efte--

ve fufpenfo , mas logo foy inteiramente praticado. Então

juntamente com efta graça, confeguíraó aquelles zelofos Pa-

dres trazer muitas, e particulares Relíquias, com fuás au-

thenticas , e Breves de conceflaó para o culto de todas , fe-

gundo diremos a feu tempo. Para efte Convento as condu-

zirão em huma folemne ProciíTaó ,
que por exceder o efty-

locommum das outras , também no mefmo lugar a defcre-

veremos. E ainda que antes do anno de 1690 eftiveraô em

differentes lugares ; depois que o Padre Meftre FrJoão Bau-

tifta Rufino acabou o novo Santuário, nelle as collocou : e

fegundo a memoria , que nos deixou o Padre Prefentado Fr.

Torce Cotrim , as que ha, faó as feguintes, poftas aqui na mef-

ma forma, que elle a efcreveo. Meyos

Quem trome

as Relíquias

do dito Santua-

tio.

t
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&1EY0S COTíPOS DE SJZSÇTOS.
-

1300

do Santo.

HUm de S. Julião Martyr, com huma caixa ^«w»**^
por peanha, e dentro huma grande Relíquia Slp/pâít

tado Fr, Jorgeorge

I O T /T' AT Cotrim. Oar.num de p.Juitino M. e por peanha huma caixa com huma ™tlo
.

Lufi**m>

17.
grande Relíquia fua.

Hum de S. Donato M. por peanha huma caixa , e dentro
huma grande Relíquia fua.

Hum de S. Feliciano M. com huma caixa por peanha, e
dentro huma fua grande Relíquia.
Hum de Santo André Apoftulo, e no peito huma Relíquia

lua.
^

Hum de S. Jorge M. e no peito hum queixo do Santo.
Hum de S .Lourenço M. e no peito hum dedo , e outra par-

tícula do Santo.

Hum de S. Antero Papa, e M. com huma grande Relíquia
fua.

^

Hum de S. Cornelio P.eM,e no peito huma fua grande
Relíquia.

Hum de S. Dionyfio P. e M. Carmelita , e no peito huma
Reliquia fua.

Hum de S.TelésforoP.eM. Carmelita, com huma Pveli-
quia fua no peito.

Hum de S. Sérgio P. e M. e no peito huma grande Relí-
quia fua.

Hum de S.Valentim Bifpo,eM.e no peito huma grande
Reliquia fua.

Hum de S. Braz B. e M. e no peito huma Reliquia fua.

Hum de S.Bafilio B. Carmelita, com huma Reliquia fua
no peito.

Hum de Santo Eílevaõ M. com huma Reliquia fua no peito*
Hum de S. Remigio B. e ConfeíTor , com huma grande Re-

líquia fua no peito.

Hum de Santo Alberto C. Carmelita , e no peito huma Re-
líquia fua.

Hum de Santo Anaílafio M. Carmelita , cora fua Reliquia
no peito.

Eeee Hum

1
'

:j
':•'

'

í|

,. i.
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Hum do B.Angelino, Carmelita , e no peito huma fua Re-

líquia.

Hum de S. Abundio M. com huma grande Relíquia lua no

peito.

Hum de S. Viclor M. e no peito huma grande Relíquia lua.

Hum deS. NanacioM.com muita parte do Corpo do di-

to Santo*
.

Hum de S. Vital M. com huma grande Relíquia lua no pei-

to.

tZMEYOS COliTOS T>E SALTAS.

1301 TJ Um meyo Corpo de Santa Ignez Virgem,

XJL e Martyr, ornado de pedras de cotes , com

fua coroa de pontas de cryftaes , e toucado ornado também

de pedraria, e no peito o queixo inteiro da dita Santa, e

duas partículas mais.

Hum de Santa Suzana V. e M. toucada de pontas de cryítal,

e outras pedras finas , e dentro delle hum braço da dita Santa.

Hum de SantaJuliana V. eM. toucada de pedraria nna,e

no peito huma grande Reliquia íua.

Hum de Santa Águeda V. e M. toucada com muitas pedras

de varias cores , e no peito huma grande Reliquia fua.

Hum de Santa Águeda V, eM. toucada com muitas pedras

de varias cores , e no peito huma grande Reliquia fua.

Hum de Santa Margarida V. M. toucada de flores , e pe-

dras , e no peito huma fua grande Reliquia.

Hum de Santa Catharina V. e M. com fua Reliquia.

Hum de Santa Maria V. e M. com huma grande Reliquia

íua

Hum de Santa Luzia V.e M. com Reliquia fua no peito.

Hum de Santa Beatriz V. e M. com huma grande Reliquia

fua.
.

Hum de Santa Joanna V. e M. com Relíquia lua.

Hum de Santa Benedicla V. M. Carmelita, com huma Reli-

quia fua.

Hum de Santa Eugenia V. Carmelita , e no peito huma pou-

ca de carne fua.

Hum de Santa Ruftica V.e M. com huma caixa por peanha,

e dentro huma efpadua , e fangue deita Santa.

Hum
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Hum de Santa Taciana V.e M. com huma caixa por peanha

e dentro dous braços da dita Santa.
'

Hum de Santa Valeria V. e M. com huma caixa por peanha
e dentro huma grande Relíquia íua.

'

Hum de Santa Flora V. e M. com huma caixa por peanha
e dentro huma grande Relíquia defta Santa.
Hum de Santa Severma V. eM.eno peito huma Relíquia

Hum de Santa Elena Imperatriz , e no peito hum dente da
oanta.

Hum de Santa Flora , Imagem fegunda da mefma Santa,
com huma grande Relíquia íua.

Hum de Santa Anaílafia V.e M. e no meyo huma Relíquia

Hum de S. Apollonia, e no meyo huma grande Relíquia

CV ST Dl éí s.

*302 TLT Uma Cuftodia com o joelho 3 e fangue de
X.J. S. SebaíliaÔ Martyr.

Huma com hum braço , e parte do queixo de Santa Do-
rothea V. e M.
Huma com hum braço de S. Vicente Martyr.
Hama com hama perna de S. Rodrigo M.
Huma com hum braço de S. Theodoro M.
Huma com hum braço de Santo Antonino M.
Hum com algumas grandes Relíquias deS. Cândido M.
Huma com hum braço de S. Theodoíio M.
Huma com hum braço de Santa Digna V. e M. e outras par-

ticulas de Santa Merita V. e M.
Huma com huma cófta , e outras partículas de S. Fortu-

nato M.
Huma com hum braço de Santa Plautina, Matrona , e M.

'KELIC vl%10 S.

I 3°3 T*T^m Relicário grande de Anjos com par-

XjL te da cabeça de S. Dionyfio M.
Hum grande com hum lado, e cóftas de S.TimotheoM.

Eeee 2 Hum
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Hum grande com Reliquias de S. Fortunato M. %

Hum grande com huma efpadua de S.NaborM.

Hum grande com o cafco de Santa Baíila V. e M.
Hum grande com o calco de Santa Chriítina V. eM.

Dous Relicários grandes com Reliquias de vários Santos.

Quatro Relicários grandes de páo de Moíambique , bron-

zeados , e no meyo fuás laminas de pedra , ornados ao redor

com varias Reliquas de Santos.

Dous Relicários de Anjos dourados , e por ambas as par-

tes varias Reliquias de Santos.

Dous grandes dourados ,e em cada hum delles hum Agnus

í)ei grande.

1304

<B%<a c,o s.

HUm de Santo Ignacio Bifpo, e Martyr.

Hum de S. Lourenço M.

Hum de S. Apolionio M. Hum de S. Viílor M.

Hum deS. Apollinario.

HumdeS. EufebioM.

Hum de S. João M.
Hum de S.Martinho P.e M.
Hum de S. Claro M.

HumdeS.jofephM.
Hum de S. Vitaliano M.
Hum de S. Saturnino M.
Hum de S. Alexandre Mar-

tyr.

Mais vinte e fete braços de dirTerentes Santos.

OVTRAS %ELIQV ia S.

ia t \ Lém deftas Santas Reliquias eftaô no San-

jf"\ tuario muitas Ambulas, e Caixas , dentro

das quaes fe enthefouraô outras Reliquias de muitos Santos

dos nomes feguintes. ;

1 De S. Franco C. Carmelita. 2 DeS. Urbano P. eM.

3 DeS. CletoM. 4 DeS.JuliaoM. 5 De S. Donato M.i

6 DeS. JoaÕM. De S. Digna V.eM. 7 DeS. CornelioiP.

eM. 8 DeS.PoncianoP.eM. De S. Vital M. 9 DeS.Se-

veroM. 10 PeS.GordiánoM. 11 De S. CaíioM. 12 De
S.EufebioM. 13 De S.Eftevao P. e M. 14 DeS.JuliaoM.

15 DeS. Anacleto P. e M. 16 De S. Vicloi M. 17 De S.

PlantillaV. e M. 18 De S. Catharina V. e M. 19 DeS.Lu-

cioM. 20 DeS. Margarida V.eM. 21 De S. Remigio B.

22 De

:
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22 DeS. Cláudio M. 23 De S. Thelesforo P. e M. 24 De
S. Martinho M. 25 DeS. Terculino M. 26 DeS. Sérgio P
eM. 27 DeS.TacianaV.eM. 28 DeS.OracioM. 29 De
S.MentaV.eM. 30 DeS.ViétorM. 31 DeS. VitforinoM.
32 De S. Elena Imperatriz, Matrona. 33 De S. Abdon M.
34 DeS.JoannaV. eJVI. 35 De S. Getulio M. 36 DeS
Benedida V. e M. 37 DeS.Juftino M. 38 DeS.PedroM.
39 DeS. Beatriz V.eM. 40 De S. Maria V. eM. 41 De
S.PIacidoM.DeS.ClaroM. 42 De S.MarcelJinoM. 43 De
S. MaximoB. DeS. Probo M. 44 De S. Adriano M. 45 De
S. Oracio M. 46 De S. André Fefulano B. e C. Carmelita,
47 De S. Theodofio M. 48 De S.Bafilio Magno B. eC.
49 D.S.Lourenço M. 50 De S.Dionyíío M. De S. Cândido
M. 51 DeS. ChriítinaV. eM. 52 De S. Eufraíía V. Car-
melita, 53 DeS.CyprianoM. 54 DeS.Crifpim M. 55 De
S. Tecla V. e M. 56 De S.Jufla V. e M. 57 De S. Antigo-
noM. 58 De S. Dorothea V. e M. 59 De S.Martha V.eM.
60 DeS.BaíilaV.eM. 61 DeS. Máximo M. 62 DeS.Lti-
ziaV.eM. 63 DeS.Vicente M. 64 DeS. BayuloM. 65 De
S.SymfbrofaV.eM. 66 De S.Lurina V.eM. 67 DeS. Águe-
da V.eM. 68 DeS.TiburcioM. 69 De S.Rufina V. eM.
70 De S. Máxima V. e M. 71 DeS.Tertulino M. 72 DeS.
Donato M. 73 DeS. Eugenia V. M. 74 De S.Innocencio
M. 75 DeS.ApolIonioM. 76 De S. Viótorino M. 77 De
S. Damião M. 78 DeS. Athanafia V. e M. 79 De S. Ante-
ro P. M. 80 De S. Abundo M. 81 De S. Valeria V. e M.
82 DeS. Fortunato M. 83 De S. Catharina V.e M. 84 De
S.AnaítaíiaV. e M. 85 DeS. Probo M. 86 De S. Dionyfio
P. e M. 87 De S. Cyriila V. e M. 88 De S. Theodoro M.
89 DeS. Paulo M. 90 De S.Chryfogono M. 91 De S.Bal-
bina V.eM. 92 De S. Nabor M. 93 De S. Sufana V. eM.
94 DeS. Adauto M. 95 DeS.RomaóM. 96 DeS.Fiora
V.eM. 97 De S. Fabião P. e M. 98 De S. Anaftafio M.

1306 Acha-fe também collocado no mefmo Santuário
o Breviário, por onde rezava a noíTa Doutora Myftica Santa Breviário de

Terefa deJESUS ; e coníta ler o próprio pela acteftaçaÒ do
San" Terd*

Venerável Padre Fr.Jeronymo Gracian da Madre de Deos, Vi- py*./,. .,»,«
fítador que foy defta Provinda , como já efcrevemos , o qual
na ultima folha do mefmo Breviário efcreveo, e diz aífim:-

Efte
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liumt « e ou*

ira parte , e
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O arco da Ca-
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que tem.

o C/irónica dos Carmelitas
Efíe Breviário era de la Santa Madre Therefa deJESUS) que

refava en el, quando nutflro Senor la llevo aldeio desde Al-

va: y porque es affi verdad, lo firme de minombre. Fr. Gero-

mmo Gractan de la Madre de Dios. Em outra folha fe lê a

declaração feguinte,- Miercole dia de S. Beltodi de la Orden

dei Cármen a 29 dias de Março anode 151 5 a las cinco de la

manana nafeió Therefa deJEòUS la peccadora. Efta letra fe

reconhece fer da mefma Santa Doutora , e com effeito he fe-

melhanteá do livro de varias obras Poéticas , que ella com-

poz , e fe deu a efte Convento. Outras notas fez a mefma

^anta no dito Breviário, e efte foy impreíTo em Veneza no

anno de 1568, fendo Geral da noíía Ordem o Reverendiííi-

mo Padre Meftre Fr.João Bautifta Rubêo , o primeiro, que

peíloalmente vifitou efta Província de Portugal. Ha também

alli da mefma Santa Terefa parte das fuás difeip^inas de fer-

ro : e finalmente hum vêo da gloriofa Santa Maria Magdale-

nadePazzi, que a Prioreza do Convento de Florença deu,

com fua authentica, ao noíToD.Fr.Jofeph deLancaftro, na

volta de Roma para Hefpanha.

1307 Da parte fuperior do Santuário, em ambos os

lanços corre huma fermofa fimalha , em que aífentaó excel-

lentes quartellas, que lhe fervem de remates , todas de ta-

lha dourada, entre as quaes eftaõ figuras de vulto bem efto-

fadas, que reprefentaõ diíferentes virtudes. Na mayor altu-

ra das paredes ha de cada parte quatro grandes painéis de

admirável pintura. Todos moftraô as acções mais gloriofas,

que até o tempo prefente acontecerão na nofla Ordem. O
memorável Padre Meftre Fr. Martinho Moniz ( de quem ha-

vemos de fallar depois diffufamente , por fer hum dos mais

dignos Sogeitos, que honrarão efta Província ) foy o que fen-

do Provincial no anno de 1625 , os mandou fazer da fua efmo-

]a ,
pelo melhor Anifice do Reyno : e nao ío merecem efti-

maçaÕ pelo primor do pincel, mas também pela riqueza das

molduras, que correfpondem a toda a mais obra dourada da

Capella. O arco exterior he igualmente preciofo pela quali-

dade da talha , de que eftá cuberto ,
e pelas fymbolicas Ef-

tatuas
,
que o adornaõ. No meyo da fua frontaria para o cru-

zeiro , lhe ferve de ultimo remate hum grande Efcudo com

as Armas da Ordem. Ha também dous Efcudos fermofos,

que



Pedra? do rrief»

mo ai co , é

quem as deu*
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que fufentaõ duas elegantes Eflatuas poílas aos lados : o da
parte do Euangelho tem as Armas Reaes, o da Epiífola as dos
Pereiras.

1308 EncoílaÓ na parte inferior do mefmo arco, faca- PáWt *dos para o Cruzeiro, dous Púlpitos, onde ( fegundo o noíTo Eptt?E,
Ritojerofolymitano

) íe cantão nos dias de mayor folemnida-
""^

de a Epiftola
, e o Euangelho da Miíía Conventual. Ambos

iao de fino Evano
, guarnecidos de peças de bronze dourado*

fcao também de Evano as grades
,
que fkaõ na entrada da mef- Grades da etíi

maCapelIa: obra primorofiflima, e no feu género, de gran-
"^

de cufto, que o Padre Sachriílão mor actual
(
em quem já fal-

íamos) mandou fazer no anno de 1743. Eílas grades por am-
bos os lados, prendem nos jafpes brancos, almofadados de
pedras vermelhas, onde encoítao as cadeiras da frontaria. To-
da eíla obra de pedra mandou também fazer á fua eufta, o no-
meado Padre Provincial ErJoão Bautiíla Rufino: e fem em-
bargo de applicar para eílas defpezas o património 5 que a
Religião por efmola lhe permittia, para acudir ás fuás Reli.
gioías neceífídades

j ainda dos reditos da Província
j gaílou

na reforma, e adornos deíla Capella, a quantia de doze mil
cruzados.

1309 O Candelabro de prata , onde fe põem huma vê-
la accefa (em memoria da Mãy de Deos , nos dias, em que
deíla punílima Senhora rezamos , ou lhe ofTerecemos qualquer
obíequio

) mandou fazer á fua eufta o dito Padre Meílre Fr.
Martinho Moniz, na mefma occaíiao , em que ornou a Capell
la com os oito painéis , em que acima falíamos. Das fazen-
das

, e juros, que lhe deixou fua tia Dona Anna de Ataíde
para defpender a feu arbítrio, fez eílas , e outras femelhan-
tes obras do ferviço de NoíTa Senhora , de quem fempre mo-
flrou fer Filho devotiílimo. Da obrigação indefpenfavel, que ob""e«ç*M
eíla Provinda tem de accender eíla vela nas feftividades da SSÍ?&
mefma Senhora, efpecialmente quando fe lhe canta folemne-
mente a Salve Regina

, fallaremos difTufamente quando tratar-
mos do primeiro Capitulo celebrado neíla Província ; cujas
Leys famas, e fuaves nenhum Prelado pode contradizer

, e
menos difpenfar

, pelas caufas, que em feu lugar exporemos,
lamentando desde agora inconfolavelmente a infelicidade de
haver quem defpreze como abufos os veneráveis coílumes,

que

Candelabro dé
prata , c qaerfi

o deu.

pituio Provin*

ciai defta Pr©*

vinew.
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que desde a fundação defta província fe eftabelecefâó com

preceitos.

1 3 io He o pavimento da Capella curiofamente lageado)

de cores differentes : mas de tal forte ajuftadas , que formão

huma reprefentaçaô aos olhos grata. Debaixo da Eftante do

Coro, que be de madeira preciofa, chapeada de bronze doura-

do, foy fepultado D,Jayme , filho do SereniíTimo Duque de

Bragança , também D.Jayme , e da Duqueza Dona Joanna de

Mendoça. Na mefma fepultura (aífmalada com huma grande

campa )
jaz o llluílriíTimo D.Jayme de Lancaílro ,

quarto fi-

lho de D.Jorge de Lancaílro, Meírre das Ordens Militares

de Santiago , e Aviz , e Duque de Coimbra : o qual D.Jay-

me foy Biípo de Ceuta , Capellaò mor da Sereniífima Rainha

Dona Catharina , Prior das quatro Igrejas , que a Caía de

Aveiro tem na Villade Torres-novas , e efpecialiííimo Bem-

feitor do noíío Convento do Carmo da mefma Villa. Eraefte

Venerável Prelado tao extremofamente devoto do noiTo Ha-

bito, que quafi fempre affiftia de morada em noíía companhia.

Em huma occafiaô , em que pela Semana Santa veyo dejor-

res-novas á Corte , fazendo (como coftumava) habitação ne-

fte Convento , tomou por fua devoção o trabalho de dar a

Communhaõ á Communidade na Quinta feira Mayor, fem

faltar com o meímo beneficio ás mais peílbas , que depois dos

Religiofos, recebem da mão do Prelado naquelle dia o Cor-

po de Chrifto. Aconteceo , pois ,
que acabada a JVIiíTa, lhe

fobreveyo hum mortal accidente ,
que em poucas horas lhe

tirou a vida: e no dia feguinte, entre as lagrimas dos feus

favorecidos , e affeiçoados Religiofos , fe lhe deu fepultura

ao corpo, fem prejuízo da melhor vida da Fama, que fazen-

do da fua bondade aíTumpto , lhe eterniza as memorias.

131 1 No mefmo pavimento quafi debaixo das cadei-

ras , queficaó junto aoOrgaõ , eftá fepultada a vinuofiífima

Senhora Dona Luiza Cabral , mulher de D. Diniz de Faro,

dos illuftres Faros deite Reyno de Portugal
,
que faô hum

fecundo ramo daCafa de Bragança, e producçao de hum tron-

co Real. Ambos íizeraõ eleição deite lugar para feu jazigo:

ecom eífeito fe depoíitárao nelle íeus corpos, com licença do

SereniíTimo Duque de Bragança, e confentimento dos Religio-

fos defte Convento ,
que eraó obrigadiífimos áquella Senho-

ra

<\
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ra pela razoes , que no Capitulo íeguinte (como em feu lul
gar mais próprio) havemos de referir. Agora bafta dizermos!
que foy aih iepultada no dia 10 de Abril de 1622, com uni-
verfal fentimento, e inconlolaveis lagrimas de toda noíía Com-
munidade, que juftamente lhe deve gratificar com inceíTan-
te obfequios, os muitos, e continuados benefícios, que re-
cebeo do feu maternal amor , os quaes ainda de prefente durão
nos permanentes effeitos dafuabem eítabelecida generofida-
de. &

'!«!' -W

CAPITULO III.
Da portentofa Imagem de tiofa Mãy Sartifima, Senhora âo Car-

me da Capeila mor. Da-fe e/pectal noticia do feu culto.

*3*2 | A.Xcede o primor de toda a arte humana
1-^ a fumma perfeição deita Sacratiííima Ima-

. . n . . JL-^ Sem - Parece, que ou foy efculpida por
miniíteno dos Anjos , ou delineada á viíra do feu Sobera-
na Prototypto. Tem de altura quafi dez palmos, e foy re-
gulada com tanta proporção, que no feu alto Throno repre-
fenta a eítatura natural. O Reverendo P. Fr. Agoítinho de
Santa Mana

, fallando da fua incomparável fermofura , diz :

Que fufpende aos que nella empregaõ os olhos, pelo re/peito \
que infunde, e veneração ', que caufa. He hum artificio fem
defeito, e hum objeclo univerfalmente grato

, que commove
os corações

, e inclina as vontades dos Fieis
, para lhe con-

fagrarem ornais fino, e reverente amor. Ninguém faz refle-
xão no feu affabiliflimo afpeélo

, que lhe naô pareça anima-
do : e alguns devotos affirmaõ por tradição , e com expe-
riencia

, que na íerenidade do femblante , em diverfos tem-
pos fe reconhecem affe&os difFerentes : do que tudo proce-
de elevarfe tanto o entendimento humano na contemplação
da mageíhde, e mais perfeições de taõ excelleote copia,
que na fua admirável prefença, como fe realmente viífe o pró-
prio Original , quafí fe beati/ica.

13 13 O noíTo piiífimo Condeftavel , foy o que man-
dou fazer eira Sagrada Imagem, e a coliocou íolemnemente

Ffff no

Perfeição da
Sanca Imagem

Sant.Mitrian,

Tom. I. Liv, S±

Tit. ij.

Particular/da»

de milagrofa»
que íe oblerva
no íeu íemblã»
ce.

Foy obra do
Conde Santo.
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no Aítar afíim , que a Igreja chegou a termos de fe poder ce-

lebrar o feítivo a&o de fua dedicação. Temos por cerco ,

que efte Te praticou , e fe fez a primeira fefta da May de Deos

dentro do novo Templo , no dia da Purificação : porque pou-

co antes delle , foraõ os nofíos Religioíos chamados de Mou-

ra para efte Convento: e desde o primeiro deJaneiro, em

que o mefmo Senhor Condeftavel lhe efereveo para eíle effei-

to, até dous de Fevereiro, em que aquelle ineffavel Myfte-

rio fe coftuma applaudir, mediou o tempo de hum mez, que

era o precifo para a jornada dos Rei igiofos, e prevenções da

fefta. Pode fer , que defte dia fizeífe o devoto Padroeiro elei-

ção
,
por caufa de fer ( como já eferevemos ) coftumado a

confagrar nelle efpeciaes applaufos á Virgem Senhora até nas

campanhas. Daqui teve principio o ufo, que durou por dila-

tados annos, de ter a Santa Imagem fempre na mão direita

huma vela accefa , e naÓ por fe haver intitulado Senhora das

Candêas , como por introdução da plebe , chegaó a prefu-

mir os que cegos nas antiguidades defta Provinda , naõ di-

ílinguem a luz da verdade, hoje bem qualificada por meyo

das memorias ,
que achamos nos antiquillimos monumentos,

que referimos.

1314 O titulo, que efta Soberana Senhora, teve aílím na

vida, como depois da morte do noflò Venerável Fundador, foy

o de Santa MAR/J do Carmo : coufa, que evidentemente con-

fta de todas as Efcrituras feitas naquelles tempos , humas pelo

mefmo Senhor Condeftavel, outras pelos Prelados defte Con-

vento : e também das muitas Cartas de doação, e mercês,

que nos fizeraó aíhmosReys, como peííoas Titulares , fem

haver alguma no grande numero delias
,
que vaõ copiadas

nefte Volume , em que fe ache efta puriííima Senhora com

differente denominação. Bem he verdade , que na primeira

Efcritura do património feito ao Convento, o Santo Padroei-

ro fó intitula a efta Senhora: Santa MARIA de Lisboa ;

mas nem então fallou em Candêas, ou em outra invocação,

que fofte própria da mefma Senhora: antes diz na doação,

que fez do Convento á Ordem , que fempre fora fua tenção

doallo a Santa MARIA do Carmo, a quem o dedicara. Donde

claramente fe convence, que efía Sagrada Imagem íó com oTi-

tulo de Senhora do Carmo, começou a prefidir nefta igreja, e

he delia o único Orago, i3 x 5 Tam-
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1315 Também achamos, que ao meímo Titulo lhe

accrefcentao efte do Vencimento
, íendo muitos , e famoíòs os

Eícruores, que a noífa Mày Santiííima defte Convento de
nominao Senhora do Vencimento do Carmo. Porém he certo
que efte additamento foy applicado pela devoção , e naÔ in-
flituido pelo Fundador: e bem fe vê, que no feu tempo
nem elle, nem Author algum , ufa de femelhante termo nos
léus ekntos. Gomesanes de Azurara, que no tempo d'El-
Key D. Duarte efcreveo a Chronica d'ElRey D. íoao I e
também o Tratado

, em que já falíamos , dos milagres
, que

Deos obrou por interceíTao do Santo Condeftavel ; fallando
mais de duzentas vezes na mefma Virgem Senhora, como aci-ma referimos

; fem já mais ufar do termo Vencimento, km-
VI*À

denomtna
>

c°n fórme naquelle tempo fe ufava : SantaMARIA do Carmo. Porém naÓ he impróprio o chamarfe tam-
bém daquelle modo: porque já diíTemos, que o vencimen-
to de tantas batalhas

, quantas o triunfante Condeílavel dif-
putou com feus inimigos, foy o motivo principal, que teve
para erigir

, e confagrar á Mãy de Deos eíta infigne fabrica.

cttc
Eíla 3 Soberana Imagem com a do Menino JE-bUS no braço efquerdo, e tem pendente da mão direita o

òagrado Eícapulano. He Imagem de veftidos
, que fempre fe

lhe fazem das cores da Ordem. Tem de preíente muitos, e
todos de grande eíhmaçao. O mais preciofo de todos, he
o que ultimamente lhe offereceo , ena íua prefença lhe fez
veftir EIRey noílo Senhor D. Joa6 V, que Deos guarde,
quando a mefma Sagrada Imagem para eíficaz medianeira de
luas defejadas melhoras foy levada ao Paço com a oítentacaõ

,

ftie depois efcreveremos. Correfpondeo efte donativo á gran-
deza de hum animo , onde a efcolha he a melhor, e a o-e-
nerofidade incomparável. Já na Vefpera da Purificação daSe-
nhora, no anno de 1709 havia o mefmo Auguítiffimo Monarca
oíFerecido á mefma Rainha dos Anjos outro veítido , que ain-
da exifte , o qual foy naquelle tempo o mais íingular, e ve-
yo acompanhado, naõ íóde finiííimas roupas interiores, mas
de todos os adornos , com que o mayor capricho fe podia def.
empenhar no ultimo primor do aceyo.

1317 Dous lhe tem dado o Eminentiílmio Senhor Car-
deal da Mota, nolTo eítimabiliílimo Patrono , e hum dos

*&* 2 mais

Título da Se-
nhora do Ven-

cimento,

Chronííta Go.
mesanncs de
Azurara.

Veja-fe o nume*
ro 1051 , ( oS

feguwtest

Afçaõda San*
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Seus preciofos-

vefhdos.
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mais affeftuofos devotos da mefma Senhora , a quem com

muira frequência vifita , e como a Tutelar de íuas felicida-

des publicamente venera. O mais preciofo deites yeftidos he

todo bordado de ouro em França , e digno de admirarfe 5 naó

fó pelo cufto , mas também pelo bom gofto do feufubtilifr

o*roS deva. fimo lavor. O outro, ainda que a refpeito defte parece infe-

rias pcffoaj.

Aya de |Noi£a

Senhora.

Coroas d a mef-

ma Senhora, c

do MeninoJE-
SUS.

Tsfoúcia c^oRe-

ligioío i que as

deu.

íior, fempre nelle fe fez huma confideravel deípeza ,
e he

dos 'mais ricos. Também as Damas de Palácio, Iheofferecé-

rao hum , que fe eftimou por bom entre os melhores. Outro

lhe deu a ExcellentiíTima Condeíla da Ribeyra , e o ultimo ,

que novamente veftio , lhe fez para o tempo do Advento ,
e

Quarefma a ExcellentiíTima Condeíla de Tarouca Dona Anna

de Lorena-

1318 lâà Senhora he a que actualmente gofa do ti-

tulo de Aya da Soberana Rainha dos Ceos , aquém ferve no

minifterio de feus ornatos : brazaó , que eftima pelo mayor en-

tre os grandes de fua illuftriífima Cafa. E tal he o apreço ,

que faz defte honorifico encargo, que naó fe defeuida de pro-

curar os meyos competentes de aííegurar a permanência de-

ita prerogativa , para authorizar a deícendencia da mefma Ca-

fa: no que já mais teráó duvida os Prelados defte Conven-

to 5 a quem compete femelhante nomeação ; porque concor-

rem para a fatisfaçaõ* defte empenho , desde agora , naõ fó

razoes attendiveis , mas circumftancias indifpenfaveis.

1319 Muitas, e de preço confideravel faõ as peças

de ouro, e diamantes ,
que fervem de ornar efta Santa Ima-

gem. Além das Coroas ordinárias ,
que fe lhe põem nos dias

commnns, tem para os feftivos, huma preciofiífima, em tu-

do femelhante á outra do Menino JESUS , nas quaes brilhaó

fe tenta e dous diamantes, que fizeraó de cufto, perto de qua-

tro mil cruzados. Mandou fazer eftas Coroas, e asoftereceo

a noíla Mãy Santiííima em 15 de Julho deiyió hum bene-

mérito Filho defte Convento, o Padre Fr. Caetano de Santo

Alberto, infigne Cantor que foy daCapella deSua Magefta-

de. Efte Reíigioío, ainda que profeífor da Arte da M líri-

ca , foy muito eftimado pelo fen grande engenho, afabili-

dade no trato, noticia das letras Divinas , e humanas; e mais

que tudo, digniílímo de louvor , pela obfervancis Regu-

lar) com que viveo, fempre modeíto , .
eexernplariflirnó até

a morte.
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a morte. Contra o eftylo commummente praticado nefta Pro*
vincia, tendo aclual exercício na mufica, foy Definidor e
mereceo habilitação para pregar, porque teve para eíle mi-
nifteno a neceilaria fciencia , e para aquelle emprego toda a
poíiivel gravidade.

1320 Ajuntando
, pois , todas as efmolas , que pela fua

Arte pode licitamente adquirir, depois de fazer para o gran-
dioío Nicho da mefma Senhora, humas riquiflimas cortinas de
damaíco repaífado, e bem franjado de ouro ; lhe oíFereceo
e também ao MeninoJESUS as Coroas taÕ cuftoías, como te!
mos declarado, que em demonftraçaó do feu affedo com as
próprias mãos lhes collocou nas cabeças. Para perpetua lem-
brança de que fora pela fua arte adquirida a defpeza

, que fize-
ra nas ditas Coroas, mandou gravar na da Senhora hum diílhi-
co, que por fe prefumir

, que he obra do feu mefmo engenho,
aqui o tranfcreveremos , e diz o feguinte :

Hanc ofert ditem gemmis úbi , Virgo , Coronam , )

Qui /ub Carmelo concinit arte meios.

Na Coroa do MeninoJESUS eftá aberto outro difthico , feme-
lhante na cadencia: e pelo mefmo fundamento, que occor-
re para entendermos

, que o outro he do Author da obra, de-
vemos entender , que também efte foy producça5 da fua bem
conhecida intelligencia Poética. AíTim diz o difthico :

Mufica Caleftis celebrai modulamineJESUM :

Mufica Carmeli você coronat eum.

Cortinas de-

Nicho,

Difthico daCo-
rea da Senhora

|

|

Da Coroa do
Menino JE«
SUS.

1

1

:

0wí

.
1

1321 He também digno de fama o excellente afo-
gador de diamantes , que á noíla Mãy Santiífima oíFereceo de íffifíj,*
efmola , que teve de feus pays ( conhecidamente abaftados

)
o Padre Meftre Fr. Nicoláo Reyfon. E deixando outras notá-
veis joyas, que lhe tem dado muitas peíToas eftranhas, além
das íingulares, que lhe deixou por hum piedofo legado a nof-
fa fempre memorável Bemfeitora Catharina Maria Nunes 5 ba-
fía concluirmos com a noticia

, que efta facratifíima Imagem
he o noíTo ineflimavel Thefouro , onde os íeus affeduofos Fi-
lhos depofitaó juntamente com os defejos de merecerem os

dotes

Peçasi o^utdeu

huma Bemfai»

tora.
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dotes Celeftiaes , todos os bens , que para acodirem às fuás

Religiofas neceííidades a Religião lhes permitte. De muitos

nao fazemos públicos os donativos, porque avaliao efte ob-

íequio da gratidão por desluftre da modehria.

1322 Pelo que refpeita ao culto defta Divina Senho-

gcm senhora, ra dentro do feu Templo , nao cabe na expreífaÕ o explicai-

lo com todas as circumftancias. He durável, prompto, e in-

cefíante ; exercitado no gráo mais perfeito , e o mayor, a que

pode chegar toda noífa poíTibilidade. E ainda , que em tó-

rios os dias do anno fe cantão indifpenfavelmente na fuama-

geftofa prefença repetidos louvores ; íem embargo também,

que nos dias dos feus Myíterios , e nas feftas de Chrifto fe

dobra a folemnidade, e crercem os applauíos : ha nefta Igre-

ja duas feitas principaes dedicadas efpecialmente á meíma

Senhora , taÓ grandes , e de concuiTo taõ extraordinário ,
que

nao cabem na admiração, e menos na curta esfera da noífapen^

na : huma he a da Purificação da mefma Senhora , com o San-

tiífimo Sacramento expofto em Laufperenne , em dous de Fe-

vereiro : a outra em dezafeis deJulho , dia da Commemora-

çaõ folemne de noíTa Mãy SantiíTima do Carmo , também

com o Santiííimo Sacramento expofto fegunda vez em Lauf-

perenne , e com hum Novenario de Preces , que principia 110

dia fetimo do dito mez ; tudo com magnificência tanta , e

com tal eftrondo na Corte, que a ventagem dos eífeitos quaíi

correfponde ás excellencias da caufa.

1323 Em ambas nos acompanhaô , como parciaes nos

obfequios da Virgem Senhora , Teus amados Filhos , e Con-

frades do noífo Sagrado Efcapulario , cuja Irmandade fe deno-

mina vulgarmente do Capellhibo, pelas razões, que diremos

no Capitulo feguinte, quando da íua primazia, e de outras

particulares prerogativas fizermos a devida memoria. Em ca-

da huma das feftas fe revefte toda a Igreja de finas fedas, guar-

necidas de ouro ,
que compõem huma cuílofa , e nao ordina-

Armaçaõ da ria armacaó. As Capellas da face feornaó com ricos fitiaes ,
Igreja , e Ca- ri • r ' J ~ 1 r
peiías. as fundas com pnmoroios cortinados , e todas com trontaes

preciofiífimos, íem haver entre huns , e outros defigualdade.

Em ambas as ditas feftas íe cantão com folemnidade Matinas:

e para as de canto deOrgaõ concorrem os inílrumentos mais

plaufiveis , e as melhores vozes da Corte , com aííiílencia taõ

s conti-

Irtnãos do Ca<

pejinho. Veja-

[e d Caf>. IV.
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continuada da gente popular, e de peflbas ilíuftres, que fe
reconhece haveríe a devoção defta Soberana Senhora tranf-
fundido nos coraçoens de todos. Também as peíloas Reaes
vifitaó em huma , e outra occaíiaó efta Igreja : e com o pu-
blico exemplo dos Príncipes de tal maneira íe affervoraõ na
devoção os vallallos

, que nenhum deixa de os imitar , ou
de os competir neíla piedade.

j 1324 Mas fallando efpecialmente dafefta da Purifica- Fdt. da pU ri.

çaô, que primeiro occorre noanno; ainda, que fempre nefta sSa.

de N *

Igreja foy ^celebrada, naõ era com tanto eítrondo, nem.com
deípeza taõ coníideravel, como no tempo prefente. Âquelía
virtuofiflima Bemfeitora noíTa, Dona Luiza Cabral, de quem
já falíamos, e de quem devemos repetir memorias, foy a c °brai,

que lhe deu o augmento em vida , e a que lhe fegurou a per-
manência

, para que nunca houveííe de faltar depois da fua
morte. Hefaber, que efta illuftriffima Senhora (May do Con-
de de Faro D.Eftevaó de Faro) foy taõ extremoíamente aman-
te do noííb Habito , e de todos os nofíos Religiofos

, que fe
faz precifo darmos huma demonftraçaõ do noífo agradecimen-
to

, com a noticia das muitas virtudes, que exercitou: e ago-
ra o faremos tranfcrevendo-as pelo mefmo eftylo , e com to-
da a antiguidade, com que fe achaó lançadas em monumen-
tos de grande fé , nefta Província.

:

Dona Luiza

1

1

1

',
1 1

''
:

1

1

J

1325 „ A Muito honrada, e devota Senhora Dona Sd« heróicas

„./JL Luiza Cabral, Irmãa Terceira de habito in-
viriudes '

„ teiro de NoíTa Senhora do Carmo , mulher de D. Diniz de
„ Faro ... foy muy dotada de todas as virtudes , e particular-

„ mente da devoção da Virgem Senhora NoíTa do Monte do
„ Carmo, cuja Igreja frequentava tanto a meudo , como fe

,, foífe Oratório particular de fua cafa , ouvindo nella todos

„ os dias muitas Mifías com grande devoção. E como quer >

„ que commungaíTe em o mez muitas vezes , em qualquer das

„ Capellas em que commungava, alli íe deixava ficar em huma
„ grande coníideraçaõ dos Myftetios da vida, e morte deChri-
„ fto NoíTo Senhor , até que da fua caía a vinhaõ chamar. Era *&&>**&
„ muito devota dos Religiofos Carmelitas em commum , aos ^osCatme '

„ quaes ella dizia, que amava como a feus próprios filhos,

,,e netos. E com òs irmãos do Noviciado do Carmo deLif-

„ boa
1

'•
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C/irónica dos Carmelitas
„ boa teve fempre particular caridade , porque como de feu

3 , natural fe compadecefte do trabalho, que elles tinhaõ no

,, ferviço do Coro , e com a continuação de ajudarem ás Mif-

„ fas, lhes mandava regularmente muitos mimos, e a pro-

3) pria caridade ufava também com os Religiofos, que a obe-

„ diencia mandava mudados para os outros Conventos da Pro-

3
,vincia, aos quaes naõ íó dava efmola para ogaftos doca-

3,minho , fenaõ também para o vertido , ou calçado, fe os fen-

3 , tia necefíitados. Por caufa da mefma caridade, nao fazia

3, efte Convento defpeza alguma com a Enfermaria 5 pois to-

3 , do o neceíTario para os Religiofos doentes mandava ella

„ feito de fua cafa com abundância, e perfe/çaõ.

1326 ,,Tomou por devoção, em quanto viveo, folem-

„ nizar a fefta da Purificação da Virgem Senhora Noíía em o

, Convento de Lisboa ; em a qual fefta gaftava todos os an-

nos muito da fua fazenda , aíím na grandioía armação dei-

Ja, como no mais apparato do culto Divino. E tanta era a

3 , alegria , e gofto , que de folemnifar efta fefta tinha
,
que em

3, vindo o dia da Senhora , logo pela manhãa delle , era das

„ primeiras peíToas, que appareciao na Igreja : e fentando-fe

ajunto ás grades do Coro ( lugar em que fempre fe fentou )

? , alli com criadas ,
que trazia , accendia preciofas caçoulas ,

3
,e perfumes, para que a Igreja recendeíTe com a fuavidade

,3 do feu cheiro. Naô menos moftrava efte gofto no grandio-

)5 fo jantar , que fempre no dito dia dava aos Religiofos : o

„qual mandava fazer com grande apparato de iguarias , e eftas

3, muitas , e de muito porte , além dos prefentes particulares,

,que na mefma occafiaó mandava. Hia peflòalmente nefle

dia fervir á mefa aos Religiofos, por efpecial privilegio,

,3 que paraeíle eífeito alcançara, fundado na confolaçaó, que

3 , defte aclo meritório lhe reíultava : e no Refeitório lhes ad-

3, miniftrava o jantar com humildade taô rara, que também
05 utilifava com o exemplo.

1 327 Inftituío Morgado na peífoa de D. Eftevaó, Con-

de de Faro, feu filho : e quando declarou as fucceífôes , que

havia de feguir , determinou , que faltando a de feu filho ,

entraífe a de feu irmãoJoaõ Alvares Caminha : e na falta de-

itas venha a efte Convento do Carmo de Lisboa o xMorgado,

para que delle feja o adminiftrador , com a obrigação de fa-
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zer o dito Convento huma Capella de Nofia Senhora da Pu.
rifkaçaõ, que tenha hum painel de todos os Santos, com alam-
pada grande de prata

, que perfevere acceía, e o Altar fempre
paramentado com o mayor aceyo j onde em tal cafo, fe lhe ha-
ja de dizer huma MiíTa quotidiana. O refto de todo o Mor-
gado manda

, que íuccedendo vir a efte dito Convento fe ga-
ite na Enfermaria delle, e em ornatos precioíos: rogando
ao Provincial

, que entaÒ exiftir, queira no tempo da íua vi-
íi ta examinar, fe tudo he fatisfeito conforme a fua difpofi-
cao

: e por lembrança, lhe oíFerece cinco cruzados para hum
Breviário. E fem embargo de deixar encomendado ao dito
D.EftevaodeFaro, feu filho, que por lhe dargoíto fízeíTe
aquella feita na mefma forma, que eíla executava , e que o
melmo recomendaííe aos feus defcendentes ; depois para me-
lhor fegurar o feu intento, poz por obrigação ao adminiftra-.
dor do dito Morgado

, que todos os annos faça infalivelmen-
te aquella feita : o que confta de hum Codicillo, que fez aos
3 do mez de Fevereiro do anno de 1620, efcrito pelo Padre Rcfo^<íe

Fr. Luiz Nogueira , Religiofo defte Convento , e approva-
hura Cod,ci110'

do pelo Tabaiiaõ Gafpar Falleiro, aos 19 de Março do anno fe-

1

guinte.

1328 Também a fua neta Dona Luiza de Caftro, que Legado & d*
depois cafou com D. Duarte de Menezes , Conde de Tarou- cà£í

ía de

ca, deixou além de outro legado mayor, hum de cincoenta
mil reis, que cobraria em quanto viveíTe, para que com el-
les a houveíTe de imitar nas circumftancias , com que fazia a
dita fefta. E com erTeito os adminiftradores do Morgado, em
virtude da obrigação impofta , fe moftraô pontuaes em fatis-
fazella

; concorrendo com o donativo de quarenta mil reis ca-
da hum anno , que para íe defpenderem na feita, entregaô aos
Confrades do noífo Santo Efcapulario

, juntamente com o fo-
ro de dous mil reis de annual perpetuo, deixado pela mef-
ma Teftadora aos ditos Confrades. E como de prefente he
o donativo diminuto, paraíupprir a taõ aventajadas defpezas,
entra a Communidade com os Irmãos da Confraria do Santo'
Efcapulario a pagarem o refto na fórma

, que depois diremos.
Para a dita fefta fe impetrou de Sua SantidadeJubileo de Qua-
renta Horas^, e foy o primeiro , que houve nefta Cidade.
Mas por naõ deixarmos truncada a noticia defta noíía precla-

Gggg ritfima

Juhifeo dcQiia.

rema horas.

!.,(

!
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riíTima Bemfeitora , também daremos a ler o fim dafua peri-

grinaeaó no Mundo ,
que copiado das notías Memorias, foy

da maneira íeguinte.

J0 20 „/"^Hegou-fe o tempo de acabar eira Senho*

„V_> ra a vida temporal : e vindo a bufcaila a

morte, ella a recebeo tendo grande conformidade com Dcosj
?

,', dando-lhe lugar para iíTo o fer a doença mais de velhice,

„ que de achaques de dores, que a moleílafTem. Aíiiítirao-

„ lhe íempre os Religiofos Carmelitas, como obrigadiífimos

L'ao feu maternal amor, íem fe defviarem da fua prefença:

„ até que ella com huma quietação de animo , digna de refle-

,xaõ., entregou a alma nas mãos de feu Creador em 10 de

,, Abril de 1622 , ficando com o roílo muy fereno, e alegre,

,, corno fe começaííe a lograr hum faboroio íomiro: indicio

„ de ir íua alma gozar da Bemaventurança. Veftiraò logo feu

„ corpo com o Habito de Noíía Senhora do Carmo : e como

„fefora Freira profeífa da fua Ordem, veyo a fepultar no

„eíquife do Convento aos hombros dos feus Religiofos. O

„ feu acompanhamento fe fez com grande pompa de Commu-

„ nidades de diíferentes Religiões , e de muitos Clérigos, do-

„ brando-fe também os finos do dito Convento do Carmo, e

3, fazendo-íe todas as mais íolemnidades ,
que fe coílumaó

,', fazer a hum grande Príncipe. Acompanhou feu corpo â

5
,fepultura toda a Nobreza da Corte. Foy fepultada ( como

|, fica dito ) na Capella mor do Convento do Carmo deLif-

3 ,boa. Deixou eíta Senhora grande opinião de Santa, e por

„ tal a acclamavao nefta occafiaó , todos que a conhecerão.

1330 Em todos os Conventos defta Província fe lhe

fizeraõ" fuffragios correfpondentes ao feu merecimento: e po-

fto que para eíTe effeito deixou no Teftamento declaração ,

e legado ; fempre fizemos por defempenhar a noíía divida

nafupererogaça6. No mefmo Teftamento deixou, que no fim

daMiíía íolemne da feita da Purificação , foííe a Communi-

dade obrigada a lhe cantar hum Refponfo pela fua alma, e

pelas de feu marido , de feu filho D. João de Faro, e de feus

defcendentes , para o que deixou renda efpecial ; inftituin-

do huma Mi fia quotidiana , também pelas almas , que acima

nomeámos ; e era tal a devoção , com que applaudia aquelle

Sacro
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5

Sacro Myfterio da Virgem Senhora
, que deixou por obriga-

ção ., que ametade das Máfias pudeífem fer deJRecjuie/n, mas
a outra metade, naõ havendo impedimento, foíTe da Purifi-
fkaçaõ.

J 33i Em fim, por naõ deixarmos efquecido oaltonaf- nioftre afcen

cimento defta Senhora, de quem devidamente referimos tan-
tas virtudes

5 íervirá de conclufaõ á fua memoria a feguinte
noticia

, na qual com evidencia fe moftra
, que foy nobilif-

íima pela fua aícendencia
j e ainda mais illuftre pela poíte-

udade de feus Excellentiiíimos Netos, que unidos com as
primeiras, e mais qualificadas Famílias do Reyno, daõ ma-
yor realce ao efplendor de taõ clara Progenitora. Foy Dona
Luiza Cabral filha legitima deJoão Alvares Caminha, que
era irmão de Ruy Vaz Caminha, Vedor da Fazenda da índia,
filhos deJoaõ de Durões de Caftanheda, e de Catharina de
Caminha, que deduz a origem de Fernão de Caminha, hum
Fidalgo Gallego, que paíTando a Portugal, fervio a EIRey
D. Fernando. Sua mãy ( mulhe r deJoaõ Alvares Caminha )
foy Dona líabel Cabral, filha de Diogo Vaz da Veiga, e de
Brites Cabral, que foy filha de Diogo Cabral, e neta de
Fernaõ Cabral , Guardamór do Infante D. Henrique , e Se-
nhor de Azurara. Caiou Dona Luiza Cabral com D. Diniz de
Faro

, filho íegundo de D. Fernando , terceiro Conde de Vi-
mieiro , e de fua mulher Dona líabel de Mello.

1332 Defte matrimonio nafceraõ dous filhos. O pri-
meiro foy D. Joaõ de Faro , que morreo folteiro. O fegun-
do, D. Eflevaõ de Faro , primeiro Conde de Faro, que veyo
a fucceder na Cafa de feu pay , e também poíluío o Morgado,
que fua mãy nelle inftituío, com os bens que herdou por fal-
ta de feu irmão Joaõ Alvares de Caminha, morto na batalha
de Alcácer , de cuja inftituiçaõ acima falíamos : o qual D. Ef-
tevaõ de Faro foy dos Grandes defte Reyno, que nelle fez
may.or vulto. Cafou com Dona Guiomar de Caftro , filha de
DJoaõ Lobo, VI Baraõ de Alvito. Deíle matrimonio teve
muitos filhos , que fecundarão a geração era diftinclos ramos.
O primogénito foy D. Diniz de Faro, fegundo Conde de Fa-
ro

,
o qual cafou com Dona Magdalena de Lancaftre , filha, de

D. Álvaro de Lancaftre, III Duque de Aveiro. Teve outro,
que foy D.FrancifcodeFaro, Vil Conde da Odemira, que ca-

Gggg 2 feu

dcncia de Do«
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?
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fou com Dona Marianna da Sylveira , filha herdeira deFran-

cifco Soares , cuja filha herdeira, chamada Dona Maria de Fa.

ro, caiou a primeira vez com D.JoaóForjaz Pereira Pimentel,

VIU Conde da Feira ; e a fegunda vez, com D. Nuno Alva*

res Pereira de Mello, I Duque do Cadaval. Teve mais Do-

na Luiza de Caftro , que cafou com D. Duarte de Menezes,

Conde de Tarouca, e Dona Leonor de Faro, que também

tem o appellido de Mafcarenhas , a qual cafou com Bernar-

dim de Távora ; por quem fe deduz a obrigação , que até o

preíente tem os Condes de Caftellomelhor , e Calheta, de

pagarem o donativo , que efta Communidade por mão dos

nolfos Confrades do Santo Efcapulario recebe para a fefta da

Purificação.

1333 Outros filhos teve o Conde de Faro, D. Efte-

vao de Faro , que por morrerem fem deixar geração, naõ no-

meamos. Entre elles muito fe diftinguio D. Sancho de Faro*

que herdando de fua piiífima avó a fumma devoção ao noíTo

Habito, por fuperior deftino o recebeo, e veyo a fer hum
dos mais beneméritos Prelados defte Convento : do que da-

remos em feu lugar a poílivel notica: e he obfervado , que

todos os illuflrifíimos defcendentes da mefma Senhora tem a

noíía May Santiflima do Carmo tanto afFeóto , e aos feus Re-
ligiofos taó preceptivel inclinação , que com obras , e com
íinaes exteriores o moftraõ. Naó individuamos os mais def-

cendentes , que actualmente honraÒ aquella antiga Progeni-

tora, donde lhes manou a origem , porque todos fe achaô de-

clarados nos copiofos efcritos Genealógicos do infigne Padre

D. António Caetano de Soufa, Author de extraordinária com-
prehenfaõ , que nefte aífumpto tudo propõem averiguado ,

e fem perigar na certeza. Aos feus livros nos remetemos,

para que fe veja ,
que a grandeza da noíía inclyta Bemfei-

tora fempre vay em augmento, a imitação de hum rio, que

tanto mais crefce
,
quanto mais as fuás aguas , unidas com

outras , diflaõ da primeira fonte.

1334 A outra fefta
,
própria de noíTaMãy Santiflima,

com a invocação do Carmo , chamada Commejncraçaõ folem-

leva ventagem á da Purificação em muitas particularida-

des: e ainda que o dia dedicado a efia Soberana Senhora he

o decimo fexto dejulho , começa o feu louvor com muita

anti-
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anticipaçaõ no dia 7 deftemez, no qual entra a fua devotif-
íima Novena de Preces , feita com magnificência tanta, e por
hum eítylo taõ fublime em todo o fentidoj que naô fó ex-
cede a quantas acções defta qualidade fe fazem na Corte, mas
ninguém vio em parte alguma do Mundo nefte género de
appiaufo primor femelhante.

1335 Arma-íe toda a Igreja , pelo modo que temos re-
ferido: e a Capella mór apparece ornada em tal forma, que
fie numa admiração Ver o copiofo numero de cirios

, que ar-
dem no Altar, e fora delle no tempo, que em humMage-
fíoío throno, feito para o intento, fe expõem oSacrofanto Cor-
po de Chrifto, Saõ tantas , e taõ exquifitas as flores naturaes,
com que fe enfeitaõ naõ fó o Altar, e Throno, mas todo
©Santuário, ate íe alcatifar o pavimento

; que parece havei-
las a Providencia Divina multiplicado nos jardins de toda a
Cidade

, e feu grande contorno
, para fe renovarem cada dia,

fempre em quantidade confideravel. Concorre na hora defti-
nada a multidão íem numero de devotos, e por hum ele-
gante livro, que fe fez para diredorio defte Santo Exercido,
fe dá principio , e fe conclue o appiaufo de noífa Mãy San^
tiílima, adminiftrado por Sacerdote, e Cantores paramenta-
dos

; fufpendendo-fe todos naquella hora com a harmonia das
vozes, fragancia das flores, efplendor das luzes, e mais parti-
cularidades, que inrernecem os coraçoens

5 de forte, que ele-
vado na medicação da May de Deos o penfamento de cada
hum dos circumííantes, parece que fe transforma para lhe re-
petir nefte Coro os feus louvores , com o jubilo, e devoção,
com que os Efpiritos Angélicos lhe cantão inceífantes Hymnos
na Gloria.

1336 Em todo o dia, desde que fe abrem , até que íe

fechaõ as portas da Igreja , he nofla Mãy Santiílima do Car-
mo vifitada de infinita gente, que em diíferentes horas lhe
vem fazer a Novena: e para confolaçaõ dos devotos , ha per-
vençaõ , para que no Altar da mefma Virgem Senhora, fe
digaõ fuccefíivamente Miflas , que elles hajaõ de ouvir. Prin-
cipiou efte novo culto no anno de 1722 por direcção do Pa-
dre Fr. Luiz Cefar de Menezes , que da fua efmola , com li-

cença dos Prelados , concorreo alguns annos com toda a def-
peza da cera; e igualmente por arbítrio do Padre MeftreFr.

Manoel
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6o6 C/irónica dos Carmelitas
Manoel de Sá, por cuja devoção correo fempre o offíciar a

dita Novena, por hum livrinho , que fez imprimir. Mas por-

que com a morte dos taes dous Religioíos poderia acontecer,

que também aquelle louvável exercido acabalTe : cuidando-

íe então no meyo mais opportuno de íe perpetuar a dita Nove-

na em forma
,
que em nenhum tempo faltaíTe , veyo a ficar

desde o anno dei73i firmemente eftabelecida na forma fe-

guinte.

1337 Uniraó-fe alguns Religiofos mais empenhados

lórma do feu no culto de nofía Mãy Santiííima, e inftituindo dentro da mef-
eftabeicciaien- ma Commun idade huma Confraria, dos que haviaò contri-

buir para as deípezas da Novena , alcançarão do Padre Me-

ílre Fr. Manoel daEfperança, Provincial que entaõ exiftia,

nao fó licença para executarem o feu defejo , mas confirma-

ção de hum Eílatuto particular , feito para boa obfervancia de

tudo o que com effeito fe pratica naquella piiíllma acção. Con-

Reiigiofos,quc fta a Confraria de dezoito Religiofos Sacerdotes, e dous Ir-
fazemadefpe- m|os Lejg0S

. eft es para fe occuparem nos minifterios ferviz

daCapella, nos nove dias; e aquelles para nella aíMirem ,

e defpenderem tudo , o que neite tempo he conducente para

o applaufo da Soberana Senhora , a quem por efte novo ti-

tulo fe dedicarão. Cada hum dos dias cabe a dous dos Con-

frades Sacerdotes ,
que o tirão por forte : e logo que recebem

efta noticia fe difpoem para o ornato da Capella com huma

taõ meritória competência nà pertençaó das flores , e do pre-

cifo para defempenho do feu miniflerio , que fazem da emu-

lação capricho, e com efle tudo executa© na ultima perfei-

ção.

1338 Chegado o dia da feita, para o qual concorrem

Frequência de os noífos Confrades do Santo Efcapulario, na forma que de-
brue na igre

^ diremos ; he inexplicável a devoção, com que os mo-

radores deita Cidade vifitaò, e louvao a noíTa Mãy Santiííi-

ma do Carmo. Todos neíTe dia guardaó , como fe para fuf-

penderem o trabalho tiveíTem preceito. Até osTribunaes fe

fechaõ , e nao ha defpacho. SaÕ tantas as confiíloens feitas

no mefmo dia , em reverencia do Jubileo , que aos Fieis def-

de as Vefperas da feita até o fim do feu Oitavaria he conce-

dido ;
que em todas as Igrejas da Corte, pela frequência na

confineis, Sue adminiítracao dos dous Sacramentos da Penitencia , e da Cò-
íe fazem. a --

, ^
munnao

•
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, parece occorrer a mefma feílividade. Houve anno,
em que pelo numero das Particulas íe veyo a laber a quan-
tidade de peiToas, que neíl a Igreja , depois de confagradas, as
receberão : e affirma hum Religiofo grave defíe Convento

,

que ió pela lua mão diítnbuíra naquelle dia mais de oiço mil
Formas. Para que a multidão da gente fe poíía accommodar na
íagrada Meia Euchariílica , he preciío que eira fe dilate pe-
lo circuito de todo o cruzeiro: e he taõ inceíTante o concur-
ío , que o Iíiuítriflimo Senhor D. Miguel Angelo, Abbade de
Coute

, Baraõ Romano dos Príncipes de Poli , e Guadagnoli,
Arcebiípo deTarfo, e depois Summo Pontífice da Igreja de
Deos, com o nome de Innocencio XIII , fendo Núncio, e
Legado á Latere neftes Reynos de Portugal , Algarves , &c,
e vindo a efta Igreja dar a Communhaõ aos Fieis no dia da
mefma Senhora do Carmo; andou neíle exercido três horas
fucceífivas, fem haver interrupção, que lhe dèfíe lugar a re-
por no Tabernáculo o Vaio Sagrado : de cuja frequência ficou
taó edificado 3 que com a meíma Senhora íe moílrou dalli em
diante ainda mais devoto.

1339 Em fim, desde que a Santa Imagem fecolíocou
naquelle Altar, fe fez taõ credora dos affe&os de todos os
moradores da Cidade , que defcendo das Peííoas Reaes até
ás mais humildes, poucos Fieis íe acharão

, que lhe naó de-
vaõ o incomparável beneficio da fua adoptiva maternidade:
huns peia proflíTaô feita na fua Venerável Ordem Terceira ,

da qual permittindo Deos , efcreveremos hum volume parti-

cular ; outros pelo ing eífo na irmandade do Santo Efcapula-
rio, da qual em diftinclo Capitulo havemos de fazer memo-
ria ; e outros pela ílmples recepção do meímo Sagrado Efca-
pulado, mandando efcrever íeus nomes no Livro dos noífos
Confrades : baífante circumírancia para ferem Filhos efpeciaes
da Mãy de Deos, e para fe utilifarem de todos os Privilégios,

e Indulgências , que a mefma Senhora no Ceo , e os Summos
Pontifices na terra concederão aos Carmelitas.

1340 Também agora poderíamos fazer lembrada a gran-
diofa feita, que a mefma Venerável Ordem Terceira , ernlion-
ra defta Soberana Senhora celebra no dia oitavo da fua folem-
ne Commemoraçaõ. Porém deixamos eífa noticia para a ef-

crevermos juntamente com outras gloriofas, que por ferem

muitas
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Chromea dos Carmelitas
muitas fe differem para mais amplo lugar. Nefte concluire-

mos as memorias daquella Santiífima Imagem , naõ referindo

as portentofas maravilhas , que obra em beneficio dos Fieis ,

porque naõ cabem na comprehenfaõ humana ; mas fó dando

a faber os faudaveis eífeitos de fua milagrofa prefença nas duas

diftin&as occaíiões, em que chegou a fahir fora defte feu Tem-
plo 5 primeiro a remediar huma necefiidade publica 5 e de-

pois a fazer hum univerfaliííimo beneficio.

1341 Havia 339 annos, que efte admirável tranfump-

to da May deDeos eftava collocado no feu throno, fem já

mais fahir delle em nenhuma das muitas, e urgentes necef-

fidades ,
que no efpaço daquelles três Séculos occorréraõ.

Porém no anno de 1735 fe armou de rigores o Ceo contra

a terra , com exceffo de chuvas taõ continuadas ,
que por tem-

po de fete mezes durarão até o anno feguinte , em prejuizo

dos campos , os quaes fe inundarão , e naÕ fó prometteraõ

para o futuro huma irreparável efterilidade , mas logo puze-

rao o Reynoem graviífima confternaçaõ. Para aplacar a Di-

vina Juftiça , o Senhor Patriarca D. Thomás I , hoje Cardeal

da Santa Igreja Romana , mandou logo fazer em todas as Igre-

jas da fua Diocefe folemnes Preces : e inflando com novas ro-

gativas, entendeo, que eftas teriaõ mais efíicacia , mediante

a poderofa clemência da Sempre Virgem MARIA. Eftando

nefte conceito, lembrou-fe, que a Sagrada Imagem da mef-

ma Senhora do Carmo ,
pelas fuás raras maravilhas era da ef-

pecial devoção do Povo. Donde procedeo
,
que expreftan-

do eíles mefmos motivos , fez avifo ao Prior defte Conven-

to, que então era o M. R. Padre Meftre Fr. Fiiippe de Santa

Terefa , actualmente Provincial defta Província
,

para que

com a meíma Santa Imagem fahiífe emProciífaõ na forma da

fua Carta
,
que foy copiada do original , e vay no fim defte vo-

lume.

1 343 Era o Bifconde de Ponte de Lima naquelle tem-

po Prior da noíTa Venerável Ordem Terceira : e vindo, con-

forme o avifo do meímo Senhor Patriarca , conferir com o

Prior defte Convento a função ,
que íe havia de praticar

no dia feguinte ,
que era hum Sabbado , 7 daquelle mez

do mefmo anno de 1736; naõ fe tomou naquelle dia re-

foluçaõ alguma á cerca da Imagem de Noíla Senhora do Car-

mo,
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mo, que na ProciíTao havia de fahir á rua. Fazía-fe aos Re- Dificuldades

i

ligiofos difficultofo , e quaíi impraticável , que foíTe a Sacra-
quc 0C£0rriâ0í

tiilima Irnagem da Capella mor, naõ tanto porque atéopre-
fente naõ havia memoria de ter íahido fora , ainda em ca-

fos de mayor confternaçaõ para a Cidade; quanto pelo avul-
tado da eítatura , e falta de andor , onde folie com a fegu-
rança precifa : naõ cabendo no tempo o prepararfe todo o
adorno competente para apparecer em publico taõ refpeitada

Mageííade. E o que fobre tudo os punha indecifos , era o
receyo de a exporem a contingência da melhoria do tempo •

pois fe por altos juizos de Deos fe nao viíTe o prompto defc
pacho deílasfupplicas, poderia fer,que em a'gumas peíToas

afrouxaííe a devoção, que o povo de Lisboa fempre teve com
aquellaSantiíTima Imagem.

1 343 Para ir outra na ProciíTao , occorria huma duvi- ?TÍ*
S â cérâ

d A. j./v. . . _ __
,

cada Imagem,
a quali índilloluvel ; porque luppofto ler a Venerável Ordem iue dcvia íah

Terceira efpecialmente convidada para a função, queria le-

var a Santa Imagem
, que em hum Altar portátil ferve nos

íeus aótos. Mas contra èfta pertençaõ eftava , que os Irmãos
do Santo Efcapulario, chamados Confrades de NoíTa Senho-
ra

, tinhaõ a inveterada pofie de levarem em todas as Procif-

fóes de acção de graças a fua preciofa Imagem : e vifto ir

nefta ProciíTao de Preces a mefma Irmandade , nao era juíli-

ça, que fe alteraíTe o ufo, que havia de naõ deixarem em
Cafa a Senhora, que em femelhantes occafiões fempre ievao
aos feus hombros. Efta variedade de pareceres

, patrocina-

dos pela mefma devoção dos que difeorriaõ , fez com que no
Sabbado de manhaa aíTentaíTe comfigo o Prelado, que a or-

dem do Senhor Patriarca nao fe verificava , fenaõ com a pró-
pria Imagem de noíía May SantiíTima da Capella mór , a quem
fe dirigiao os primários afFectos do Povo, fem outro addi-
tamento na invocação

,
que o puro , e fimples Titulo de Se-

nhora do Carmo : e concordando-fe , em que efta fahiíTe a fer

medianeira da Mifericordia Divina, excedeo a toda a venta -

gem natural a felicidade , com que dentro em cinco horas tu-

do fe fez prompto quanto era preciío, para a May de Deos
íahir a primeira vez a publico com a decência , e culto de-
vido á fua Celeílial foberanía , por deligencia dos mefmos
Religiofos. . - . . ... . \ , . _ _

- - Hhhh 1344 Òbe-
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C/irónica dos Carmelitas
1344 Obedecendo todas as Irmandades da Igreja ao

avifo , que tiveraõ , acharaõ-fe na hora deílinada veílidas cora

fuás capas, e debaixo das fuás Cruzes, promptos a acompanha-

rem a Mãv de Deos. Appareceo efta fermoíiííima Senhora ri-

camente trajada dos feus melhores adornos em hum fumptuo-

fo Tabernáculo, que fe lhe compoz no Cruzeiro , com tanto

numero de luzes , quantas requeria taõ fuperior Mageftade.

Havia-fe refolvido , que no Andor pegaíTem os Religiofos,

os Irmãos Terceiros , e os Confrades do Santo Efcapulario ,

por ferem todos Filhos efpeciaes da Mãy de Deos ; e naó era

razaó ,
que defta gloria flcaíTem privados alguns, dos que fe

haviaõ dedicado ao feu miniílerio. Pofta ,
pois , a devotif-

naTro- ^ma ProciíTaÔ em ordem , teve principio pelas Confrarias , e

depois de fahirem todas as Irmandades, que faó as mefmas,

que pelos Capitnlos feguintes havemos de exprefíar; foy de-

baixo da noíTa Cruz a Venerável Ordem Terceira, na forma,

em que fe coftuma encorporar com a noíTa Communidade.

No meyo defta era conduzida a Rainha dos Anjos, a cuja

vifta fe proílravaô os circumftantes , porque o feu refpeito

era tanto , que até nos corações dos devotos
,
que lhe coftu-

mavaô dar quotidiana veneração , infundia hum affeclo reve-

renciai repentino , e taõ extraordinário , que parecia pavor.

1345 Levavaõ o Andor cinco Religiofos dos mais au-

thorifados da Communidade ; três Irmãos Terceiros , que

eraô oBifconde de Ponte de LimaThomás da Sylva Telles,

Prior aclua! , o Conde de Valladares D. Miguel Luiz de Me-
nezes , e D. Francifco de Soufa , veftidos com o Habito da Or-

dem; e dous Confrades do Santo Efcapulario , com fuás ca-

pas , que erao o Conde da Ponte AntónioJofeph de Mello e

Torres, ejoaó da Sylva Pombo, em lugar do Prefeito. Aos la-

dos acompanhavaõ Religiofos com tochas accefas ; Irmãos

Terceiros F/dalgos , huns Titulares, outros da primeira no-

breza; e Irmãos do Santo Efcapulario , dos que haviaó fer-

vido na Mefa, todos com grande numero de ciriaes, e lan-

ternas de prata. Dava-fe fim áProciiíaó com a Sagrada Ima-

gem de nofToRedemptorJESU Chrifto , que o reprefenta

morto; a mefma em que depois havemos de fallar com in-

dividuação , chamada do Senhor Cativo , por fer refgatada em
Argel. Debaixo do feu Palio rico eira levado aos horabrosde

três
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tres Religiofos graves , e de três Irmãos Terceiros , Minifíros
da Santa Inquifiçaõ defta Corte, com a decência coílumada
nas outras occaíiòes , em que para confolaçaõ dos Fieis fahe
na Prociflaõ , que a mefma Venerável Ordem Terceira faz
com piedoía oflentaçaõ na Sefta feira penúltima da Quaref-
ma.

1 346 Aííím que na rua appareceo a Soberana Imagem, Effeuo mii..

foy tal o effeico dafua milagroía prefença , naõ fó no rácio- %tj?t
my

ml , mas também no infenfivel
, que em honra da mefma Se-

nhora o devemos declarar. O povo fe compungia : e pon-
do os joelhos em terra quantos pelas ruas da Prociflaõ com-
punhaó o continuado, e quaíi tumultuofo concurfo, faz ia6 á
viíla deita perfeita copia a mefma reverente demonííraçaõ,
que lhes puderia merecer diante dos olhos o próprio Origi-
nal. O que fe faz mais plaufivel, he que eílando o ar tene-
brofo

, e as nuvens lançando de íi dilúvios de agua , depois
de fe haver quafi íoltado a chuva , ficou vifivelmente lufpenfa
no mefmo ar, admirando todos a maravilha de nao cahir huma
fó gotta de aguajá pendente

, que tanto nos ameaçava. Nao
aconteceo aMim nos Lugares circumvifinhos

, porque na di-
ftancia de huma légua em circuito da Cidade , choveo com
exceíTo. Depois que a Prociflaõ deu volta , e fe recoíheo
toda , entaõ a redundância da agua

, que em obfequio da
Mãy deDeos eftivera milagrofamente detida, fe transfundio
íobre a terra: e logo ceflbu, trocadas dalli em diante as tem-
peílades em bonança, e todo o rigor do tempo em fereni-
dade.

*347 Concluindo-fe o aclo com hum exhortatorio triduodéiotf.

Sermão , que pregou o Padre Meítre Fr. Francifco Augu- ZvJ^t.
iro , e ficando a SacratiíTima Imagem tres dias expoíla á ve-

nhora "

neraçaõ dos Fieis no Cruzeiro, defpovoava fe a Cidade, e
vinhaõ os feus moradores formar hum louvor perenne de ja-
culatórias á Virgem Senhora, em cuja prefença com huma con-
fufaô plaufivel , ao mefmo tempo os Religioíos (diítribuídos

pelas horas do dia) lhe repetiaó Hymnos, e Pfalmos, e o
Povo lhe entoava Ladainhas , Rofarios , e outras devotas ora-
ções. E como todos julgavaõ, que a melhoria do tempo era
milagrofo efFeito da interceflaõ defta Senhora ; convertiaõ
em acçaõ de graças o obfequio , que havia principiado em
deprecaçaõ. Hhhh 2 1348 No
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Chrmica dos Carmelitas
1348 No dia feguinte ao da Procifíaõ , veyo pefíbal»

mente a efta Igreja o Senhor Patriarca a viíitar aSantalma-

gem , edificando aos feus Diocefanos com efte fíngular exem-

plo de heróica piedade. No terceiro dia , deftinado para fe

reftituir a meíma Imagem da May de Deos ao feu Throno,

veyo também o Senhor Patriarca afíiftido de íua nobre famí-

lia , authorizar o acompanhamento de muitas peíToas illuftres,

que concorrerão para efta função. Pegando em huma tocha,

prefidio na Communidade, dentro daqual fahio a Soberana

Imagem pela porta traveíTa , e entrou pela principal ,
para

fer collocada com folemnidade no feu Altar, onde com ef-

feito ficou logo: e dalli em diante os moradores da Cidade,

que fó a amavaô como devotos , começarão a fervilla como
obrigados.

1 349 Efte modo de obrar taó rraravilhofo, e tao promp-

to, ficou de tal maneira impreíío nas memorias dos que o fou-

beraô conhecer , que achando-fe EIRey noflb Senhor , que

Deos guarde , notavelmente opprimido da queixa , que tan-

to tem laftimado os corações de feus amantes vaíTallos ; lo-

go recorreo ao patrocínio defta Soberana Senhora, mandan-

do com tanta preíTa bufear efta fua Sacratiííima Imagem , que

no mefmo inftante do avifo , chegou huma precioííííima carro-

ça , onde por fe evitarem demoras , houvefle a Senhora de

ir no mefmo tempo ao Paço. Mas querendo efta Communi-

dade moftrar o gofto , com que concorria para o defempenho

defta acçaõ , tomarão os Religiofos aos hombros a Santa Ima-

gem , ajudados fó dos Confrades do Efcapulario
, que promp-

tamente concorrerão para efte erTeito: efoy conduzida com no-

tável decência á prefença de Sua Mageftade. No feu mefmo
quarto com grande jubilo de feu coração efteve depoíitada

defde o dia 16 de Mayo de 1742 , em que entrou no Paço,

até 5 de Julho do mefmo anno, no qual com femelhante fo-

lemnidade aos hombros dos Religiofos , e Irmãos do Santo

Efcapulario voltou para a fua Igreja , onde havia de eftar pre-

fente á fua Novena, que principiava no dia fete.

1350 Por ordem do mefmo piiífimo Monarca acom-

panhou a Sagrada Imagem toda a Bafilica Patriarcal , na for-

ma, quecoftuma fahir em publico: e chegando á Igreja af-

íiftio ao Sermão de acçaó de graças , que pregou o Padre

Doutor
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Doutor Fr.Jofeph Caetano, e eftava prevenido para fe pu-
blicarem as conhecidas melhoras, que Sua Mageftade de-
via a tao efficaz IntercelTora. Na mefma prefença Real ( co-
mo já difíemos

) foy a Senhora ricamente veftida das mais
cufloías fedas de ouro , que fe poderão deícobrir s e além sfn aidehama

de hum donativo de quatrocentos mil reis, que oAuguftif* Regia
63530

íimo Soberano mandou entregar á Irmandade do Santo Efca-
pulario, para as defpezas feitas com a mefma Virgem Senho-
ra

; também nos deixou firmiíTima efperança de medir ainda
peja grandeza defeu incomparável animo, o merecimento de
taó efficaz interceíTaó, a fim de moftrarhum fuperior reco-
nhecimento. Eíla efpecial devoção a noíTa Mãy Santiffima

,
e eftes feusvaliofos defempenhos, lhe gratificamos nós com
o aífeclo , e também com o effeito em hurna deprecaçaô con-
tinua no fim de todas as Horas Canónicas , na qual pedimos
á mefma clementifíima Senhora lhe dilate a vida, e lhecon-
ferve a faude para utilidade dos feus vaífallos 3 e gloria im-
mortal dofeuReyno.

Ií;i

•
•

(,

CAPITULO IV.
Da florentiffima Irmandade dos Confrades do no/Jo Santo

Efcapulario , chamados vulgarmente do Capei linho,
que na Capella mór fervem a noffa May

Santiffima do Carmo.

1 2 5 1 A Mais antiga de todas as Irmandades defta

A\ igreja
, he a dos Confrades do nolfo San-X \to Efcapulario. Tem a denominação de

Irmãos do Capellinho , por ferem naô fó na Corte, mas em
todo o Reyno os primeiros , que ufáraõ hum pequeno capei-
lo nas murças das capas , inventado para de algum modo
imitarem o Habito, que veftem os Religiofos. Mereceo ef~
te ufo tal aceitação

, que de prefente quafi todas as Confra-
rias da Corte o imitaõ. Já em outro lugar deixamos declara-
da a equivocaçaõ , que houve á cerca defta Irmandade , mo-
ftrando,^ que a fua inftituiçaõ naô podia fer antecedente á
fundação defta Igreja. E porque da falta de noticias tem re-

fuítado

Irmãos , cha-
mados do Cd'

Numero fcifí

• '

til

i)

'" 'j.

'
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fultado algumas duvidas entre os mefmos Confrades , e os

Religiofos; faremos agora a poílivel diligencia por defterrar

a confufaó antiga , ajudando-nos da clara luz , que nos ad-

miniftraô os eferitos originaes do noílo já allegado Fr.Jero-

nymo da Encarnação, e outros fidedignos monumentos bem
averiguados, dos quaes deduzimos tudo, o que a refpeito de-

fta authorizada Irmandade diremos para honra íua, gloria nof-

fa, e eftabelecimento da verdade.

1352 He notório, e dos noílos Bullarios confta , que

desde os primitivos Séculos da Igreja fempre noíla Ordem te-

ve faculdade para inftituir Confrarias; as quaes, antes que a

May de Deos nos eípecializaííe com o donativo do Sagrado

Eícapulario, fe chamavaò do Carmo ; e depois de receber-

mos aquelle bem Celeftial , foraõ intituladas do Bentinho. E
deixado o tempo mais diftante , que nada conduz para efte

cafo : he fem duvida , que desde o anno de 800 as ditas Con-

fraternidades gofáraó Privilégios, e Indulgências dos Sum-

mos Pontífices , fegundo confta de huma Bulia doPapaXyílo

IV, que principia ; Dum attentâ meditatione , &c. paífada em
Roma no anno de 1477. Nella faz Sua Santidade menção

das Graças, que feus antigos PredeceíTores concederão, aos

que recebefjem a Confraria da Ordem do Carmo , e nella en-

trajjem , nomeando os Papas feguintes : Leão IV
, que foy

eleito no anno de 847 , Adriano II no de 868, Eftevaô V (ao

qual outros chamaô VI) no de 885 , Sérgio III no de 908,

João X no de 912 , João XI no de 931 , e Sérgio V no de

1009, os quaes encherão de Indulgências , e Privilégios aos

ditos Confrades: Qui... Confrairtam dicli Orãinis afjume-

rent, <éream inhiarent. Confirmarão as mefmas graças Gregó-

rio XIII na Bulia que principia: Uí laudes , &c. e Clemente

VIII na que principia,* Provifiottis noflr<z, &c.

1353 Em virtude , pois, da authoridade
,
que osnof-

fos Prelados gofaõ para erigirem femelhantes Confraternida-

des , e com o exemplo de muitas, que fe haviaõjá infti-

tuido nos mais famofos Conventos da Europa ; aílim que os

nofíbs Carmelitas , chamados pelo Magnânimo Condeftavel,

começarão a exercitar os Ofícios Divinos nefte Convento,
Jogo o Prelado mayor delle cuidou na erecção da Confrater-

nidade de Noífa May Santiífima do Carmo * cujos Irmãos a

h ouvef-
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houveíTem de fervir para augmento do feu culto , e fe pu-
de/Tem utilifar das Indulgências, e Privilégios da Ordem , que
lhes offereciamos cm recompenfa de alguns benefícios, que
os moradores defta Cidade nos faziao por inclinação. O noí-
£0 Illuítriííimo D. Fr. Gomes de Santa Maria , Biípo Titular
Ebronenfe, Prior defte Convento, e Vigário Geral dos Carme-
litas ddle Reyno

, por nomeação do Papa Innocencio VII no
anno de 1404, foy o que inítituío a dita Irmandade, conce-
dendo aos íeus Confrades todas aquellas honras, que lhes po-
dia permittir dentro da Capella mor, ainda quando nella afliítia

aCommunidade nas acções folemnes, que eraõ dedicadas a
nolfa Mãy Santiííima

, a quem elles com uniforme vontade íer-

viao em differentes miniilerios.

1354 Efpecialmente nos confta, que logo os admittio
a pegarem rias tochas

, que fe coftumao accender nos dias fe-

ílivos, quando os Miniftros vaô com folemnidade ao Altar. Nas
occaííões em que a Communidade commungava da mão do
Prelado , ou do celebrante da Miíía mayor, elles também eraõ
admittidos; e o mefmo IlluftriíTimo Bifpo Prior, quando fa-
zia as funções, também adminiftrava o Santiífimo Sacramen-
to

, aos que aíMiaõ com tochas , e commungavaò da fua mão
immediacamence, que acabavaõ os Religiofos nao Sacerdotes.
Tudo ifto

, e muito mais obrava aquelle virtuoíiíTimo Prela-
do

,
em defempenho do paternal arfeóto, que fempre teve a

eftes Filhos da lua doutrina, fegundo confiada feguirke me-
moria

,
que copiada do feu original , diz afíim : E por ho mun-

to , que o Bifpo D. Fr. Gomes amava hos Confrades , que orde-
nado havia , le prouve

, que dentro efliveffem nosfefiejamentos
com vefles , e velas

, e da]na mão ouveffem a Santa Çommu-
nhaõ como filhos da Ordem , metidos em ella depois dosfrairess
e fempre eflo figerom dahi avante»

*355 Logo que alrmandadefeinftituío, teve Compro-
mifTo

, o qual foy approvado no anno de 1407. Delle nao ha
mais noticia, que de dous Capítulos : hum (que era o primei-
ro) tratava das condições neceíTarias para os Irmãos ferem re-
cebidos, e dizia ofeguinte: Para Confrade, ouConfradafer,
fiom hafla querelo , mas bem merece/o com fangue puro > e vi-
vimento pola guiza, que ao Senhor Deos praz,: que non fen-
do piedofo, ou piadofa, raz,om non he que venha corromper

Honras que Ihê

deu.
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os coflumes fantos dos que ao Senhor bem fervem com o cora*

Ç0?n igual. Outro, que difpunha o enterro dos ditos Confra-

des, eo premio do Andador pelo feu trabalho, dizia ailim:

item diremos ,
que no dia queJe finar algum , ou alguma que

for Confrade , ou Confiada , que o Andeiro dê recado á Confia-

da , ou Confrade ,
que ao feu foterramento fe ache preftes : e a

efie Andeiro je lhe dará do feu afam vinte reaes brancos , e o

melhor veflido ,
que o Confrade , ou Confrada ouver.

1356 Efte CompromiíTo foy reformado no anno de

161 5 ; e desde entaõ fe governou a Irmandade por hum, que

ainda eftá no feu Cartório ; o qual confta de 25 Capitulos , e

foy approvado em 5 de Dezembro do dito anno. Porém ago-

ra ufa de outro moderno, que confta de 36 Capitulos , e foy

aceito no anno de 1716, tempo, em que começou a ter Me-
fa redonda, onde fe occupao quatorze Irmãos , e o feu Pa-

dre CommiíFario
,
que fazem quinze votos. O primeiro lu-

gar, depois do dito Comniifiario , tem o Protedor, que def-

de muitos annos coftumaõ feros Marquezes de Niza exiften-

tes. O primeiro foy D. Vafcojofeph Luiz da Gama, que obri-

gado a hum grande beneficio
,
que lhe fez NoíTa Senhora do

Carmo, fegundo fica referido 5 deixou eftabelecida nos feus

defcendentes a protecção da fua Irmandade, e já defte em-

prego tomou poíTe feu neto D. Vafco Jofeph Francifco Xa-

vier da Gama , legitimo fucceífor da Cafa : e fem embargo

de fe achar ainda em annos tao tenros , veftido com a capa

da mefma Irmandade, nella prefide em publico. Segue-feo

Prefeito, e depois delle dous AíTiftentes , dous Secretários,

Procurador da Irmandade, Procurador da Mefa , Thefourei-

ro, Enfermeiro, dous Mordomos, Apontador, e Vifitador

dos Irmãos, aquém fe fazem efmolas certas. Tem mais do-

ze Prefidentes da Cidade, que também na Mefa tem voto,

quando fe trata de negócios pertencentes á fua occupaçaõ.

1 zki As capas ,
que eftes noííos Confrades idearão pa-

a feu diftinclivo logo na fua inftituiçaõ, forao brancas com

as murças pardas , e capellinhos também pardos, na forma,

que ainda os vemos pintados em alguns painéis antigos, efpe-

cialmcnte em hum de efpecialiíTimo pincel, que dentro da

Capella mor eftá fobre as cadeiras da parte daEpiftola. De-

fta maneira andarão veftidos 288 annos, que fe contarão âeC-

de
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de o de 1407 até o de 1695 , no qual íe achava vifitando efta

Província o noíío Reverendiífímo Padre Geral Fr.João Fey-
xoo de Villalobos, Bifpo que foy de Guadiz no Reyno de Ca-
ftella. Em huma occafíaõ, em que efte Prelado fuperior af-

íiftio á Prociífaõ do Bentinho
, que os ditos Irmãos coftumaó

fazer com a Communidade em todos os fegundos Domingos
dos mezes , reparou para as capas , e fazendo nellas refle-

xão, declarou, que para nos taes Confrades aíTentarem me-
lhor, deviaode fer da cor do Carmo, e as murças brancas.

Mas Tem embargo de poder (como Príncipe da Religião) de-
finir

, e eftabelecer por Ley efte íeu parecer, permittio aos
Irmãos , que puzeíTem efte ponto em confelho, e depois de
difputado, tomaíTem a refoluçaô , que eíle 3 por julgar con-

veniente , lhes propunha intimando, mas naó confíragendo.

1358 Agradecidos os noílos amados Confrades ao ze-

lo , e prudência do Reverendiffimo Padre Geral , confultáraõ

osReligiofos mais graves 5 e mais doutos defte Convento;
e na junta em que le acháraõ com outros Religiofos Gradua-
dos o infigne Doutor Fr. Manoel da Graça , hum dos mayo-
res Theologos defte Reyno , e os famofos Padres Meftres Fr.

Franciíco da Natividade o Latino s e Fr. Vicente da Luz , am-
bos de conhecido talento ; aíTentárao

, que a mudança da cor
das capas era bem fundada , e fe devia praticar como dirigi-

da a mayor perfeição. Donde procedeo, que congregados
os Confrades pelo Padre FrJofeph da Cruz , que neííe tempo
fervia de Cõmiftario , por definição de 53 votos, que fe acha-
rão prefentes, na6 ío reformarão as capas , pondo-as na for-

ma, que actualmente vemos\ mas logo por ordem da Meia
fe fizerao muitas , para com elías fervirem os Irmãos nos pre-

ciíbs minifterios da Igreja ; gratificando-lhes o Reverendiffi-
mo Padre Geral a prompta obediência , com que ao feu pare-

cer fe fogeitáraõ, e naô fe oífendendo * de que fe valleíTem

de confelho para obrarem com acerto.

1359 Foy efta Irmandade desde fua fundação muito
amada dos Relegiofos , como compofta de Irmãos congénitos,

e criados com a mefma Communidade nefte Convento: de
tal forte

, que quando o Venerável Fundador no anno de 1423
fez doação do Convento á Ordem 5 já os taes Confrades fer-

viaÓ juntamente com os Religiofos a nolfa Mãy Santiífima do
l 111 Carmo 3
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Carmo: e por eífa razão nas pinturas antigas , onde fe ex-

prime a acção deíla entrega , também alli fe pintaó os Irmãos

do Capellinho veílidos, conforme ufavaõ naquelle tempo. Ef-

ta dosçaõ foy a fegunda
,
que o Santo Conde fez : e a primei-

ra, foy no anno de 1404. três annos antes da fundação da Ir-

mandade, porque já moílramos , que efta teve principio, e

foy approvada no de 1407.

1360 Tem de preíente a dita Irmandade 1200 Irmãos

vivos : cincoenta viíitados de numero , aos quaes foccorre ca-

da hum anno com avultadas efmolas ; e muitos mais defo-

brigados da contribuição annual para as Preíidencias. Com
os enfermos uía de elpecialiííima caridade. Acompanhaò os

feus Confrades defuntos debaixo da fua Cruz
,
juntamente

com a Communidade , dando-lhes covaes 5 e fendo pobres,

também a mortalha, e tudo o mais, que he preciío defpen-

der no funeral. Além dos muitos fuffragios , que mandão fa-

zer pelas fuás almas , tem a obrigação ( a que nao faltao )

de hum Ofíício folemne , que com grande pompa , e Sermão

de Exéquias, fazem no dia 21 de Novembro: e nelle af-

fifte toda a Irmandade congregada. Ainda depois da morte

dos Confrades , fe lembraò de fuás filhas , porque acodem á

orfandade, em que ficaó, com dotes avultados , preferindo

as que dao prova mais evidente do feu merecimento.

1361 Desde a fundação deíla devotifóma Confrater-

nidade houve nella obrigação precifa de concorrer para o cul-

to de noíTa JVíãy , e Senhora do Carmo , exercitado na fua

Santa Imagem da Capella mór, e efta mefma Capella fe lhes

concedeo para alli oficiarem os feus a&os de piedade : fen-

do por efía caufa taô próprio da dita Confraternidade o ufo

dos íeus exercícios nefta Capella , que chegou a dar funda-

mento para fe prefumir, que nella tiveraõ total domínio : o

que por nenhum principio fe pode dizer : porque os mefmos
Confrades fabem , e os mais prudentes confeífaõ , que he

pertençaõ fem probabilidade. Senos foífe licito moftraro con-

trario, naô faltariaõ razoes convincentes: porém faõ inúteis,

vifto que os Irmãos nao defendem dominio , e para os def-

intere (fados baila a authoridade da Hifloria.

1362 Verdade he, que por huma Efcritura feita pelo

Tribal iaõ Bartholomeu Bernardes, no anno de 161 4 , fendo

Prior
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Prior defle Convento o Padre Fr.Jorge Bautifta , fe obrigou
eíle em feu nome , e dos íeus fucceííores , a naõ remove-
rem em tempo algum daCapelIa mor para outra da Igreja a,

Sagrada Imagem, que nella actualmente exifte: e para de-
monítraçaõ , de que a dita Irmandade he addicla áquelle
mefmo Altar

, nelle vay o leu CommiíTario dizer infalivel-

mente todos os Domingos , e dias Santos huma Miíla , em
que aíÍJÍtem os meímos Confrades com fuás capas , e tochas*

Kaquelle Altar dá na feftiva noite doNaícimento de Chri-
lio, a fagradaCommunhao aos mefmos Confrades, depois das
Miífas, que celebra aflim que acaba a cantada: e nas occa-
íiôesde outras feílas, em que na MiíTa mayor nao ha Com-
munhaõ, também aos Confrades adminiítra eíle Sacramento,
Porém nas folemnidades mayores , em que os Religiofos nao
Sacerdotes commungaó , chegaõ elles em aclo de Communi-
dade á Sagrada Mefa Euchariilica na forma

, que acima refe-

rimos
, quando falíamos da fua primeira inítituiçaó*

1363 Tem a Irmandade huma perfeita Imagem da meí- i^genuteN,

ma Senhora do Carmo em hum preciofiílimo Andor cuberto pfídSní'

de prata, que levaÕ nas fuás ProciíToens do Bentinho, que
fazem em companhia da noíTa Communidade , em todos os
fegundos Domingos dos mezes. Também nelles , depois de
recolhida aProciífao, ha Ladainha, e Pratica, na qual fe ex-
põem as excellencias do Sagrado Efcapulario , e as maravi-
lhas, que a May de Deos obra, pelos que gofaó a felicida-

de de íerem feus Confrades. Nas outras ProciíToens, que a

Communidade faz em alguns dias claíficos antes da MiíFa ma-
yor , e também nas publicas , que dao volta pela Cidade, fa-

ne aos hombros dos ditos Confrades o mefmo Andor , onde
vaõ ajoelhados na prefença da Virgem Senhora , S. Simaõ Sto-

eh , a quem foy trazido do Ceo o mefmo Efcapulario , e o
Papajoaõ XXII, que nos confirmou a incomparável graça

da Bulia Sabbaiina, da qual em lugar mais competente ha-

vemos de fazer a neceíTaria declaração. Para depoíito deita

Sagrada Imagem no feu Andor , tem os Irmãos huma Capei-
la no Clauftro taõ rica, e taõ primorofamente paramentada,

que melhor fe explica com o lilencio: porque desde, que
no anno de 1737 fe fabricou , tal foy o zelo de alguns Irmãos
nos feus adornos, que tudo nella ferve de aílumpto para a ad-

miração, liii 2 s3^4 E£=

Capella do
Clauftro onde
eliá o Andor,
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1364 Eíles noíTos Confrades faô os que fazem as feftas

de NoíTa Mãy Santifíima do Carmo , no dia 16 de Julho , e da

fua gloriofa Purificação a 2 de Fevereiro , ambas com a graiH

deza
,
que fica declarada: e he cerco, que fempre as ditas

feftas fe celebrarão desde a fundação do Convento , ou fofi

fe com defpezas da Irmandade , ou com as rendas do mefmo

Convento no tempo ,
que viveo o Venerável Fundador. E

pelo que eípecialmence refpeita a fefta da Commemoraçaõ ío-

iemne, ou do Carmo, ainda que para toda a Igreja he mo-

derna ,
para a noíTa Ordem teve principio naó menos, que no

armo de 1226. Então íe inftituío , como em acção de graças,

pelo gloriofo triunfo
,
que neífe anno alcançamos de. noííos

importunos emulos , os quaes affirmando naó fer a noíTa Re-

ligião a mefma dos antigos Carmelitas, fenaô outra nova, e

inventada com eífe titulo ; inftavaó com o Papa Honório III,

para que a extinguiíle, em virtude da refoluçaõ
,
quearek

peito das Religioens novamente fundadas, havia tomado a

Concilio Lateranenfe.

1365 Deixados outros íucceíTòs , que pertencem ás

Chronicas Geraes da Ordem, e fó fazendo menção do que

pertence ao noífo cafo : aconteceo , que noíTo Padre S. Si-

mão Stoch, como CommiíTario Geral da Ordem na Europa,

por nomeação de S. Bertoldo II do nome, e IV Geral dos

Latinos , acodio promptamente a efta oppreílaó , mandando

a Roma Procuradores ,
que na prefença de Sua Santidade lhe

expuzeíTem quanto era neceílario para fe evitar a ruína, com

que o inferno nos ameaçava. O melhor caminho foy o per-

tenderem os mefmos Procuradores, que o Summo Paftor nos

confirma ííe expreíTamente a Regra, que profeífavamos, pa-

ra que o novo rebanho, que do Carmelo havia paliado para

os limites da Itália, e mais Reynos da Europa ; e os cândi-

dos Cordeiros , que fe multiplicavaõ com a fecundidade ef-

piritual da doutrina Eliana ,
pudeíTem por eífe titulo viver no

aprifco da Igreja Romana, feguros das inquietações, e das

moleílias, que lhes caufavaó declaradamente os feus contrá-

rios.

1^66 O Summo Pontífice , que depois de ouvir pré-

orar a Santo Angelo , eftimava muito a Religião Carmeiitana,

" como progenitora, de. Filhos taó virtuofos, e doutos; conhe-

X cendo



Tomo I. Parte IV. é2í

emulação.

cendo tarabem a injufta oppoíiçao dos noífos defafeiçoados,

recebeo benignamente os Procuradores. Logo Jhes nomeou
dous Miniílros da Cúria, para que eftes (que naapparencia
fe moítravaõ amantes da noíTa Religião,) com prompta dili-

gencia examinaflem os títulos, e Privilégios antigos
, que lhes

aprefentavamos ; para que informando-o de tudo houve/Te el-

le de concedemos a pertendida graça. Porém os Miniftros

deixando-fe fubornar da emulação , e naÕ attendendo á ju-

ftiça de huns Procuradores foraíkiros, que na Cúria fe acha- Effnws

vaõ deftituidos de toda a humana protecção ; começarão a

dilatar de tal forte a expedição do negocio , e tantas eraõ

as objecções fulminadas contra o bom êxito da fupplica
, que

defeonfiados os Procuradores , chegarão a capacitarfe
, que

naõ poderiaõ já mais confeguir o feu intento ; ou quando o
houveílem de alcançar , feria depois de huma coníideravel

demora , ou por caminho mais limpo de abrolhos : porque
neíle naõ davaõ paíTo, que naõ ficaííem Mimados deaífe-

<5tadas contradições.

1367 Achava-fe Sua Santidade em Reate , Cidade da
Itália na Umbria ; e os noílbs Religiofos o feguiaõ. Mas ven-
do, que já no favor da terra naõ lhes ficava que efperar, re-

correrão ao do Ceo , valendo-fe da clemência da Soberana
Mãy, e proteclora do Carmelo MARIA Santiffima. Com
amorofas queixas, e devotos íufpiros lhe rogarão, que pois

a Religião gozava da fua adoptiva maternidade , e fe appel-

lidava com o feu Nome
, quizeíTe inclinar a vontade do Pa-

pa , para que os defpachaífe na forma da fua pertençao. A
SacratiíTjma Virgem Senhora , dignando- fe de ouvir os rogos
de feus amados filhos , appareceo huma noite ao mefmo Ho-
nório III, e illuílrando-o para obrar, o que era conveniente,
lhe mandou, que attendeíTe aos feus Carmelitas , e lhes con-
firmafie olnftituto, acereícentando com império as palavras

feguintes: Nemfeha âe contradizer o que eu mando, nem
demorar o que eu promovo: e para que entendas , que apre-
fente re/oluçaÔ he minha ; efla noite , fendo Deos o vingador ,

dous dos teus Curiaes , que faô emulos da minha Rdigiao ,

acabarão a vida com mortes repentinas na me/ma hora.

1368 Defappareceo a Rainha dos Anjos : e o Summo
Pontiííce perdendo de viíia a luz de tantos refplandores mais

claros ,

íi
ri

Recorro dos

Religiofos á

Mãy de Dcos»

Supplica dos

Religiofos á
Mãy de Deos.

'

Appariçsõ da
me Ima Senho-
ra.
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Gil Chronica dos Carmelitas
claros, que os do Sol, ficou banhado em Celeftiaes confo-

lacoens, que lhe communicou a Divina prefença da mefma

Senhora. Aííim que amanheceo o dia (o qual íabemos, que

foy o de 30 deJaneiro do dito anno de 1226) confíando-

Ihe as mortes dos dous Miniílros, conheceo com evidencia

a realidade do que fe lhe havia infinuado : e chamando logo

os Carmelitas á fua prefença, os abraçou benignamente. No
mefmo dia , em pontual obfervancia do que a May de Deos

lhe mandara , depois de dar aos ditos Carmelitas o parabém

de terem no Ceo taó poderoía Interceííora , lhes paliou a

Bulia de confirmação da Regra, e approvaçaÒ do feu Iníii-

tuto , até que da fua prefença os defpedio confolados , e agra-

decidos a noiía May Santiffima , que neíta occafiaó , em be-

neficio de feus Filhos, fe moftrou com o Papa medianeira,

e contra os noíTos emulos efpecial defenfora.

1369 Divulgada por toda a Ordem eíla grande ma-

fo
8
pe?"wo £ ravilha , folicitou o noílo Padre S. Simão Stoch ,

que para def-

empenho de noíía gratidão , fe determinaíTe hum dia , em que

a Religião celebraíTe , como em acçaõ de graças , todos os

annos , huma feita ofTerecida a noíía May Santiffima do Car-

mo. ApprovaraÕ todos a propoíla : e por Decreto do noflb

Reverendifíimo Geral 5 que entaõ era S. Cyrillo Conílanti-

nopolitano ; fe mandou, que em toda a Ordem no dia 16 de

Julho, fe fizeíTe com a poflivel grandeza a dita feíla intitu-

lada , Commemoraçaõ So/èmne. Crefceo a devoção com o tem-

po : e a feíla fe ampliou em tal forma, que depois os Sum-

mos Pontifices concederão, que da mefma Senhora, dentro

de alguns Reynos fe rezaíTe naquelledia: e o Santiílimo Pa-

pa Renedido XIII, por Decreto feu de 25 de Agoílo de 1725,

mandou , que da Senhora do Carmo fe rezaíle em todo o Ef-

tado Ecclefiaítico. Ultimamente no anno feguinte
,
que foy

no de 1726, por Decreto de 24 de Setembro, dilatou a mer-

cê , mandando ,
que eíla feftividade foíle de preceito em to-

da a Igreja : donde claramente fe vê, que no anno de 1397,

quando os noííòs Religiofos começarão a exercitar os Ofí-

cios Divinos neíle Convento , havia já 170 annos
, que na

Religião fe continuava a feíla da Commemoraçaõ folemne, a

qual até o prefente perfevera com defpeza total da Irmanda-

de do Santo Efcapulario.

1370 Os

Inftituíçaõ da

tefta de N. Se-

nhora do Car-

mo.

Ampliação que

houve para to-

da a Iii' e Í
a "

Kl
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1370 Os ditos Confrades tem obrigação de aííiftirem Affiftencias

com tochas em todas as íolemnidades mayores de NoíTa Se-
*°sConSni*

nhora
, e nas de Chriílo : e faõ de tal forte pontuaes nefte

mimtíerio, que em todas as outras, para as quaes íaò con-
vidados, fe achaõ infallivelmente. Afíim o vemos nos dias da
Novena da mefma puriílima Senhora , que como acçaõ mo-
derna

, naõ íe prévio para íe declarar nas Efcrituras antigas.
Também aílíftem com hum copiofo numero de tochas na ben«
ÇaÕ Papal

, que por efpecial Indulto do mefmo Papa Bene-
didoXIIl

, concedido a toda a noíTa Ordem, daõ os Prela-
dos folemnemente ao Povo nos dias do Nafcimento , e Re-
íurreiçaõ de Chrifto , do Elpirito Santo , e de Todos os San-
tos: etalfoy ogoíto, com que aceitarão o acompanhamos
naqueite aclo

, que corre por conta da Irmandade toda a pre-
paração, que para elle he neceííaria.

1371 Tem finalmente dentro da navemayor da Tgre- UtnntUmi*
jahumaMefa, onde em todos os Domingos, e dias Santos

dade *

do anno aílíílem dous Confrades
,
para receberem as efmolas,

que lhes pertencem, e para diftribuirem os Efcapularios, que
ofeuPadreCommiflariocoíluma benzer. Mas devemos ad-
vertir aos Fieis, que os ditos Efcapularios, ainda que ben-
tos , e recebidos naquella Mefa , ou ainda na Sachriília defte,
ou de outro qualquer Convento , fe forem trazidos ao pef-
coço , fem precederem as ceremonias neceífarias , nem fazem
aos que os veftem participantes das Indulgências, e Privilégios
da Ordem, nem íe podem coníiderar como final da adopti-
va filiação , que gofaò os verdadeiros Confrades de NoíTa Se-
nhora do Carmo, íe antes naõ tiverem recebido o dito Ef-
capulario da mão de Sacerdote Carmelita , que para eííe ef-
feito tenha commiflaõ. He precifo, que a peííba , ajoelhada Decido â

diante de algum Altar , ou Imagem de NoíTa Senhora , ou 25à3íeW
também de Chrifto crucificado , na Igreja , ou em lugar de-

E!caPulari°-

cente, afíifta prefencialmente á benção do dito Efcapnlario,
tendo-o nas próprias mãos , e depois recebendo-o do Mini-
ftro , que o benze

, que deve fazer a acção de o lançar ao
pefcoço , do que fe admitte para Confrade ; e depois deve o
feu nome fer efcrito no livro dos Confrades, como condi-
ção neceííaria

, que fó por algum inevitável accidente fe po-
de difpenfar. De outro modo naõ fe verifica a conceífaõ das

Indul-

:<, I

»'
;i;';l

;

'1.



624- Chronica dos Carmelitas
Indulgências, nem fe podem entender as Rubricas do Bre-

viário , e mais formulários da Ordem. Depois de recebido â

primeira vez nefta forma o dito Eícapulario , entaô podem

os Confrades deitar , e trazer ao peícoço outro ,
fem mais

ceremonia alguma: e para ifío fervemos que neítaMefa, e

em outras da Religião fe diftribuem.
"

Noticia necef-

faria.

Inqoietaçoens

da Ordem em
Inglaterra.

Numero 305.

C A P I T U L O V.

Da efpecialiffima prenda do Sagrado Efcapalario recebido das

próprias mãos da Soberana Mãy de Deos. Da-je noticia

da incomparável graça , chamada Sabbatina , que a mejwa

purifima Senhora alcançou no fupremo Confiftorio da Santif-

fima Trindade para os /eus amados Carmelitas, afim Rt-

ligiofos 5 como Confrades.

1372 "T" A' que tratamos da authorizada Confraria do

noíTò Santo Efcapulario , razaô he , que de-

ite mais que todos j
prezado donativo da mão

de Noíía May Santiííima do Carmo , demos

a heceíTaria noticia : porque fem embargo de fe haver divul-

gado por muitos livros, também a efte compete, como par-

te naõ alheya da noíTa Hiftoria. Deixamos nas Chronicas

Geraes da Ordem toda adiffufaô, com que os Efcritores co-

ftumaõ fallar do prefente aíTumpto : e agora ferviremos ao

publico com a relação , do que nos parece eííencial nos fe-

guintes íucceíTos , taõ felices para nós , como para os Leito-

res fempre admiráveis.

1373 Corria o anno de 125 1 , tempo, em que o nof-

fo grande Padre S. Simão Stoch governava a Ordem Carme-

litana, como abfoluto Geral , eleito ( fegundo diíTemos ) no

anno de 1245. Achava-fe em Cantabrigia, occupado na fun-

dação de hum Convento
,
que foy memorável entre os mui-

tos , que por diligencia fua fe edificarão nos Domínios de In-

glaterra. Vivia o Santo Prelado defconfoladiílimo, por cau-

ía das invencíveis opprefsões , que os feus Religiofos inju-

ftamente padeciaô naquelle Reyno : porque nao obílante ha-

ver
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Ver alcançado do Papa Honório líi (por aquelle milagrofo mo-
do, que já referimos ) a approvaçaó do feu Inílituto, e con- M^ vo daoP*

rmaçao da Regra
;

e íem embargo de outras ConceíToens
Pontifícias, que nos deviaõ grangear a affeiçaô dos Parochos,
eBiípos daquelles diftridos; era tal a oppoíiçaô em todos,
<que já os effeitos da fua violência fe nos concinuavaô como
deíprezos^ O que fobre tudo os defgoffava , era a efpecial de-
nominação

, que gozamos de Filhos da Mãy de Deos : e por
eífe motivo

( como fe foíTe culpa , o fermos favorecidos da
Celeítial protecção daquella Soberana Senhora

) pertendiao
com todas as poifiveis forças, ou deímentir, ou caítigar taó
notória felicidade.

- J374
Vendo pois, o affliflo Geral , que a perfegui^ woiMãy

çao dos nolios emuios naõceflava, antes prevalecia ; econ- dcDeos-

liderando
, que fó na benignidade da mefma cíementiílima Se-

nhora
, de quem éramos Filhos, poderia encontrar o ampa-

ro, de que tanto neceííítava, com internecidas fupplicas recor-
ria ao feu efficaz patrocinio. Rogava-ihe com repetidas in-
ítancias, que pois era certo haver concedido aos Carmelitas
© honorifico titulo de Filhos feus , fe dignaííe de confirmar
aquelle grande favor, com alguma publica demonftraçaÒ da
lua aíteduofa maternidade. Neíla oração durava fervorofo,
e taes erao as exprefsoens de feus deíejos, que na6 baftan- 0raçaõ & &00 a expnmillos as palavras, também para interpretes dos simaõ swch,"

afTe&os do feu coração, fe ajudava das lagrimas, e dos fuf-
piros. A Rainha dos Ceos , que fempre attende ás fupplicas
dos feus devotos, inclinando-fe a favorecer eíla caufa, que
era na realidade fua

, obrou em beneficio noíío huma taô ra-
ra fineza , que por meyo delia , todo o deíagrado dos nof-
fos emuios fe converteo em benevolência , e o mefmo motivo
do deíprezo paíTou a fer fundamento da veneração.

1375 Em huma noite immediata ao dia 16 deJulho,
próprio da feílividade da Commemoraçaó foJemne, o Santo
Geral , mais que nunca defvelado períeverou até o romper
d 'Alva

, fupplicando á poderofa Mãy dos Carmelitas
, que aca-

baííe de favorecer a fua Religião. Com amorofas palavras,
e devotos fufpiros, nafcidos do interior da fua alma, lhe
compunha muitos louvores , digniííimos de eterna memoria ,

com que alternava a mefma fupplica, dirigida ao efpecial pri-

Kkkk vilço
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Veja-fe atradte

feto no numero

infra 1377»

|

A Máy de

Deos traz o
Santo Elcapu-

lario.

© que diffe ao

entregallo.

6 2 6 C/irónica dos Carmelitas
vilegio , que pertendia coníeguir , e ultimamente aííim lhe

dizia :
. . n •

Fios Carmeli , vttts flortgera y

Splendor Cali ,
Virgo puerpera

Singularis :

Mater mitis , fed vivi nejcia ,

Carme/itis da privilegia ,

Stella maris.

Aconteceo, pois, que a Virgem SantiíTima, movida de tao

enternecidos rogos, lhe appareceo no primeiro crepukulo da

Aurora em hum throno de refplandores mais brilhantes, que

os rayos do Sol. Vinha veftida no Habito de Carmelita ,
(oi-

to o cabello, e ornada a cabeça com huma preciofiíTima Co-

roa de ícintitlantes Eftrellas. O acompanhamento de liípi-

ritos Celeíliaes era tao mageftoío, que bem períoadia dei-

cer á terra a Imperatriz do Empyreo. Trazia efta termoliín-

ma Senhora nas próprias mãos o Efcapulario da Ordem ,
que

baftava para fer prenda fobre maneira eftimavel , o havello

fantificado com o feu contado , depois de tecido por minifte-

rio dos Anjos.

1376 Convertendo a pobre cella daquelle rilho do leu

amor, em hum abbreviado Ceo cheyo de glorias, afíim lhe

fallou dizendo: Dikffifimê FM, hoc recipe tm Ordinis Sca-

pulare, me& Qonfraternitatis /tgnum , tibi , & cirnais Carme*

litis primlegium , in qm quis moriens , tternum non patietur

incendium. Ecce fignum Jalutis , falus in pericuUs , fadus pa-

ctSy & paãifempiterni : cujas palavras traduzidas no vulgar,

vem a dizer : Meu muito amado Filho 5 recebe efle Efcapula-

rio da tua Ordem , final da minha confraternidade ,
privile-

gio para ti , e para todos os Carmelitas : quem com elle mor-

rer , naô padecerá o fogo eterno. Eis-aqui o final de faude ,

falvaçaõ nos perigos , contrato de paz,, epatlo para fempre.

O mais que nefta feliciííima hora experimentou o Santo Pre-

lado , elle mefmo o referio em huma elegante Carta
,
que

fe publicou em toda a Religião ,
para que efta o ajudafle a

gratificar á Mãy de Deos taõ fuperior beneficio. O Padre Me-

ítre Fr. Pedro Suvanington , Secretario do mefmo Santo Ge-

ral , foy o que efcreveo a Carta, a qual traduzida, he do theor

fegu/nte. *?77
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T 377 f^\ otmaventuraâõ S.Simaõ agravado com fua Carta de

V^ dilatada velhice , è quebrantado da jua ri- £
aó

^
irnaf

l
goro/a penitencia , /entindo em fèu coração todas as dores, critapeb
que os /eus Frades padeciao , pajfava continuamente em ora- leu becre*

çab detde o principio da noite até a Aurora. Pois como a/fim
taria

fraffi, veyo a conjolaçab doíeo? e juntando-nos a todos em
Lommunidade^ e união, o referio aílim. m ,, Irmãos cariílimos, Princi'Pio **

i
• f* * yiL */ v

|
*

'

.? Carla

?5 DêmdJto ieja Deos
, que nao defamparou aos que efperaÔ

„ ndlt 3 nem defprezou as íupplicas dos feus Servos. Aflim
9 ,
mtfmo íeja bemdita a Santiíhma JVlãy de Noíío SenhorjE-

jjSU^Chriíto
, que lembrando-fe dos dias antigos, e tribu-

J5 lâç6esj que a muitos de vós meímos grandemente afligi-

jí)
rao, nao attendendo a que todos os que piamente querem

9 5 viver cm Chrifto J ESU, haõ de padecer períeguiçoes :

9 ,
agora vôs ínvia eíla palavra, que recebereis com gozo do

9, Eipirito Santo , o qual me governe , e encaminhe
, para que

99 a manífifte s e a proponha , como convém. Como eu der-

„ ramafTt minha alma na prefença do Senhor, ainda que íou
3? pô, e cinza; e com toda a confiança íupplicaíTe á Virgem
9 ,
MARIA Noíía Senhora, que aílim como queria, que

â ,
nos apoeljidaflemos Frades , ou Irmãos léus , fe nos nio-

9í fíraíTe May , livrando-nos de cahir em tentações
, e com

93 algum final da fua graça nos recomendaíle
, com os que

s, nos perffguiaõ, para que deixaíTem de o fazer. Eílando-
j5 lh§ tu dkendo com fufpiros do meu coração :

Tradução de qug
vay acima na

numero 1375^

Flor do Carmo , videflorida.

Resplendor do Ceo , virgem fecunda^
E /ingular:

May aprafivel /em conhecer varaô,

A voffos Carmelitas day privilégios,
C
Eftrella do mar:

?J Me appareceo com grande acompanhamento , e tendo nas
3> iuas mios o Habito da Ordem, me diíTe : Eflefera oprivi- ^71d\ *

?> "gio para ti% e para todos os Carmelitas : quem com elle mor-
„ rer

, nao padecerá o fogo eterno. Mas porque com fua g!o-

3? fíofa preffnga me alegrou o coração, mais do que fofria
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62% Chronica dos Carmelitas
„fua capacidade, nem eu miferavel podia fofrer a Magefta-

",de de taô Celeftial Senhora , defapparecendo, me diíTe :

|, Que envia/Je ao Senhor imwancio , Vigano de /eu BemàiU

, tilbo , que elle poria remédio aos gravames , que paàeánõ

", os Carmelitas. Irmãos meus , confervando efta palavra em

voííos corações, procuray com voíTasboas obras fazer cer-

"ta a vofla eleição, e nunca faltar a ella. Veíay em acçaô

,', de graças por taô grande mifericordia , orando íem inter-

,"miffáõ, que efta palavra, e promeíTa feita a mim, fe pu-

, blique para louvor da Santiffima Trindade, Padre, Filho, e

„ Efpirito Santo , e da Virgem MARIA fempre bemdita.

Efta mejma noticia enviou aos Frades, que vivia® em outros

Lugares i e eftavaotnftes, para que fe con/olaffem. A qual

Carta , diãando-a o homem de Deos , eu a.ejcrevta ,
para

que orando, e per/everando todos, déffem ao Senhor as gra-

ças. EmCantahrigia, no dta /eguinte ã fefta da divifuO dos

Jpoftolos do anno de 125 1.

1378 A mefma Virgem Senhora mandou ao Santo Pre-

lado , que fizeííe logo manifefto efte favor , para que todos

os intereilados nelle fe houveíTem de utilizar dos privilégios,

que aquella Sagrada Infignia continha. Mas ainda , que pa-

ra facilitar o credito defta revelação era baftante a reconhe-

cida Santidade do Servo de Deos, que mais por obedecer,

do que por outro principio , expunha a felicidade do iuccel-

fo- quiz a puriflfima Virgem confirmallo com innumeraveis

prodígios. O primeiro foy o que na Cidade de Vvincoma

do mefmo Reyno de Inglaterra , fe vio executado median-

te o Santo Efcapulario emGualtero deLhynconia, Cavalhe-

ro principal , irma6 de Pedro de Lhynconia , Keytor , e

Deão da Igreja de Santa Elena. Eílando ,
pois, conhecida-

mente poíTeíTo dos Demónios , e por elles taÓ enganado,

que pofto em defefperaçaÔ de falvarfe, os chamava, para

qVe foíTem vingadores de hum aggravo ,
quemuito o affli-

pia • a mefma Senhora infmuou ao dito Deão , que ie va-

fefíè de S. SimaÓ Stoch , o qual apphcandoá cabeça do en-

fermo o Santo Eícapulario, immediatamente os Demónios

lhe fiiairaÔ do corpo, e ficou íba alma convertida para Deos.

O milagre ,
pelas fuás circumftaiícias ,

pedia relação mais dit-

fufa : porém bafta dizermos ,
que foy taÓ merecedor de ap-
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plaufò, que depois de authenticado judicialmente , fervío íua
publicação de meyo para os Carmelitas ferem mais venera-
dos

,
e os ieus Conventos , mais do que em outro tempo, fa-

vorecidos. r

1 379 O próprio Efcapulario , que a Mãy de Deos
trouxe do Ceo, ficou depofitado, como ineftimavel theíou-
ro da Urdem, no Sacratio do nofío Convento de Londres;
onde, com a decência devida, períeverou até o tempo de
Henrique VIII , em que fe confundio a Fé , e com ella fal-
tou a piedade daquelle Reyno. HaviaÒ-fe guardado no mef-
mo Convento outros penhores de confideravel importância,
que também perecerão

; porque como a noíía Provinda An-
glicana era a principal da Europa , e nella começarão a reli-
dir os Prelados fupremos da Ordem, deíde o Beato Alano ,

natural daquelia Monarquia
; para a dita Provinda fe man-

dou vir, e nella fe recolheo todo o preciofo da Religião.
Nao foy poíTível falvarem-fe na occafiaÒ do eítrago as mui-
tas peças de valor, que fe depofitárao dentro dos no/Tos Con-
ventos

, porque a repentina fúria dos Hereges naô deu lu-
gar a fazello. Entre as melhores defappareceo o Sagrado Ef.
capulano: que fuppofto ficou , nos que veítimos todo o the-
fouro de Indulgências, que por elle nos forao concedidas;
com tudo

, he , e fera fempre lamentável para os Carmeli-
tas tao grande perda ,- porque aquelle Santo Efcapulario ti-
nha de mais a particularidade de havello a mefma Puriífima
Senhora trazido, e com as fuás virginais mãos fantifkado.

1380 « Ainda a Soberana Mãy, e Proteclora dos Car-
melitas nao eftava fatisfeita com lhes haver fó concedido a
primazia entre os Filhos do feu amor, e vertido a preciofa
gala do Santo Efcapulario: favores, que no Mundo nos fize-
raõ mais invejados do queJofeph entre os feus irmãos

, por
caufa da túnica tallar

, que Raquel lhe teceo, e do arTeclo ef-
pecial, com que era preferido a todos os mais filhos. Aos ditos
privilégios acereícentou outro íingular, qual he o Indulto da
Bulia Sabbatina

; graça, que até o prefentc nao ha femelhan-
te. Nella concedeo a mefma Senhora aos feus Reíigiofos Car-
melitas, e Confrades, que mediante as fuás continuas inter-
ceíTóes, e piedofos íufTragios , os ajudaria, para que fuás almas
fahifTem com toda a brevidade do Purgatório

} efpecialmente

no

Ondefe tlepo-

íirou o Santa

Efcapulario.

Co-rno d«

pareceo.

Nova graça,

que a Mãy jg
Deos nos cors»

cedso.

Baila Sabbasi-
na»

Ml

-!'i\

l(,

I



Cavdoaes no
Conclave*

CarícaTjàco-

bo OlTa.

SnppHca á V
N. Senhora.

Vifaõ ííngdar

que teve.

6 3 o Chromca dos Carmelitas
no Sabbado immediato á íua morte

,
por fer dia ,

que a Igre-

ja lhe tem dedicado. Mas para que a todos confie o muito,

que efte beneficio encerra, eos emolumentos efpirituaes ,
que

involve , delle daremos aqui a neceífaria noticia ,
deixando

aos Eícritores Expoíitivos as circumftancias alheyas da Hiíxo-

ria.

1381 Para dar fueceífor ao Papa Clemente V, que pa-

gou o tributo á morte no anno de 1314, fe juntarão os Car-

deaes em Conclave na Cidade de Avinhaó de França. Efta-

vaõ taó difeordes , e entre fi taô divididos ,
que nada fe con-

cluío no efpaço de dous annos. Acudirão os Príncipes Chri-

flãos: e ainda, que huns com rogos , outros com ameaços,

procuravaô que ie erTeituaííe a deíejada eleição 5
outra vez

por efpaço de quarenta dias perfeverou o Sacro Collegio na

meíma forma, fem fe poder concluir coufa algtma : ate que

aos Vogaes fe intimou ,
que nao haviaõ de íahir do Concla-

ve , fem que primeiro elege (Tem o Summo Pontífice.

1382 Aífiftia entre os mais, o Cardeal JacoboOíTa,

Bifpo Portuenfe, natural de Aquitania ; fogeito de tantas le-

tras , e de predicados taõ relevantes, que com el 1 es fe ha-

bilitou para fubir de princípios humildes á fuprema dignida-

de do Mundo. E pofto que os outros Cardeaes o julgavaò

merecedor da Tiara , tinha entre elles hum emulo podero-

fo, e aftuto ,
que baftava a lhe embaraçar os meyos , por on-

de venturofamente caminhava para tamanha honra. Neftes

termos o piedoío Cardeal fem pertendera felicidade própria,

e fó defejando a paz univeríai da Igreja , afEiéto com as dií-

cordias já declaradas entre alguns Príncipes da Chriftandade,

e com os damnos ,
que ameaçavaó aos Eftados Eccleíiaíticosj

bufeou o patrocínio da clementiírima Virgem MARIA, de

quem era , e fempre fora devotiffimo. Com muita fé
, e

fervoroía eficácia lhe pedio , que do feu Divino Filho al-

cançaíTe, nao fó o acerto, mas também a brevidade da pre-

fente eleição ,
porque da fua demora refultavaõ formidáveis

confequencias , e era razaÕ manifeftarfe, que contra a Igre-

ja em nenhuma circurnftancia prevalecia o poder do Infer-

no.

1383 Aconteceo, pois, que em huma noite, em que o

devoto Cardeal mais íe deteve nefta fupplica
,
quando ajoe-

lhado



Tomol. Parte TV. 6n
Ihado fallava com terniflimos affeótos á Mãy de Deos . de
repente fe encheo todo o apofento de Celeftiaes reiplando-
re
n'/ T% eS

,.

lhe aPParec«> » mefma puriffima Senhora
veflida de Carmelita, e fobre maneira graciofa. Mudando
lhe o nome, e appropriando-lhe o de JoaÕ , lhe revelou
que de íeu amant.fiimo Filho havia já alcançado o deípachô
daquela petição, e que vencida a contradição do feu ema.
to, elle íeru eleito Papa. Mas que em agradecimento deite
beneficio, e de a ter por defenfora contra os feus defaffei-
çoados, quena que elle aceitafle, e logo na terra confir- u .. .

BMfle a eípecmhffima graça, que do mefmo feu Divino Fi- ÍS,*
nha ^Tr CeoccinleguJdo para os feus Carmelitas: e vi- $&&,nna a ler

(
como ja mfinuamos

J que aos feus Rel/giofos e
n4'

Confrades, que dignamente veftiiTem oEfcapulario, allivia-
ria das penas do Purgatório com a mayor brevidade

, que
le pod!a confíderar, principalmente noSabbado immediato
a morte de cada hum

; porque neffe dia trasladaria fuás al-mas do tormento daquelle fogo para as eternas luzes da
t>emaventurança.

mmtf.L
Acabada a

,

V
j
faô ficou ° dit°f° Cardeal fumma- *„« doPa .

mente alegre, e conlolado , naó tanto pela honra peflnpt
p'» ' »''-

que o Sagrado Oráculo lhe promettia
, quanto por ver a ] are-

ja de Deos pacificada. Amanheceo o dia, que para osV
terelfados no bom êxito da eleiçaS foy feliciffimo: erunran-
do-fe osCardeaes no Conclave, claramente.fe conheceo, que
a luz D,v,na os defalfombrava da irrefolu-aõ antiga , em
que períiftiao

: porque conformes todos em huma ff vonta-de
, votarão no preconizadoJacobo Ofla , o qual fi-y com

effeito coroado no dia 5 de Setembro do anno de ikÚ to-mando o nome de JoaÕ, que a Mãy de Deos pronunciara,
lendo na ordem dos que tiveraõ o mefmo nome o XXII.

* 3» 5 Conftituido Cabeça da Igreja o agradecido Pon- CoB,m.çíS
tmce, tudo executou quanto a Soberana Imperatriz do Ceo
lhe havia recomendado : e fazendo publica a extraordinária
mercê

, que da mefma Senhora recebera , loao no primei-
ro anuo do feu Pontificado confirmou a graça, que acaba-
mos de referir, chamada Sabbatina, pela remiffaÕ das penasdo lurgatono, que nos he concedida naquelle dia. E ainda
que houve quem difle, que efta confirmação foy panada três

daquela gfâ°

Ç3,

WrivâçaÔ d»
nome?

;*:•*;

,

"

'•
' w

llll
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Nova inquieta-

ção da Igreja.

Ânti-Papa cha-

mado Nicoláo

Vi.

Segand» appa«

yiçaõ da Sc»

Chronica dos Carmelitas
antíos depois , que entrou no governo o mefmo Papa ; fie

porque naó diftinguio o novo motivo ,
que occorreo para

outra vez fer confirmada , ou corroborada a melma graça ,

pela Bulia , que logo daremos a ler , paílada no Texto anno

do Pontificado do dito Joaõ XXlí , do qual motivo , para

fe evitar toda a poííivel confufaõ , daremos agora huma ab-

breviada noticia.

1386 He de faber, que a May de Deos appareceo

duas vezes ao íeu devoto Jacobo Ofla: a primeira fendo ef-

te ainda Cardeal pela razaô , que fica declarada : e a fegun-

da depois de occupar a Cadeira de S. Pedro, pela occaíiaó

íeguinte. Aííím que foy eleito Papa , fe levantou na Igreja

huma taó laftimoía turbação, que a poz em grandes cuida-

dos: porque Ludovico Duque de Baviera pertendeo ,
que,

elle confirmalTe a eleição, que com fuborno de votos fe fi-

zera na fua peíToa para Emperador dos Romanos , com no-

tória injuria de Federico, Archi-Duque de Auftria , contra

o qual prevalecera favorecido de vitoriofas armas. Mas co-

mo o Summo Pontifice eílava certo, que a eleição era in-

valida , e por effa caufa naó conveyo no defejo do Príncipe,

elle temerário, e arrogante com o concurfo de alguns Car-

deaes do feu fequito , fe arrojou a fazer hum Pontifice da

fua mão , e com effeico o executou na peíToa de Pedro Cor-

bario , que ilegitimamente elevado ao throno, fe chamou

Nicoláo VI , e com forças fuperiores começou a introduzir-

fe Paílor univerfal da Igreja , contra o Pontifice canonica-

mente eleito , a quem elle por huma parte affligia , e pela

outra o intrufo Emperador Ludovico ameçava»

1387 Coníiderando-fe nefta confíernaçao o verdadei-

ro Vigário de Chrifto , e lembrando-fe da palavra , que a

Virgem Senhora lhe dera , de que fempre o defenderia de

feus inimigos , outra vez fe amparou do feu patrocinio , ro-

gando-lhe, que pois efte cedia em beneficio da Igreja , era

occaíiaó opportuna de dar hum cabal defempenho de íua in-

fallivel promefla. Logo a Rainha dos Anjos lhe appareceo,

tornando a fallar-lhe , e fegurando-lhe , que na Cadeira Pon-

tifical o fuftentaria livre do Emperador , e vitoriofo do An-

ti-Papa, íeu contrario. De novo lhe recomendou a confir-

mação da graça Sabbatina, que elle havia já concedido, mas

naó

1
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m6 em forma de Breve, fenao por huma declaração authen-
tica, que fizera publicar: e taes erao os cuidados de noífa
May Santiífima do Carmo a refpeito deíla graça , que a que-
ria ver eftabelecida por Bulia expreíla , e lavrada com toda
a formalidade coftumada nas outras Bulias. Defta vifao reful-
tou , que conhecendo o Anti-Papa Pedro Corbario o feu er-
ro, o foy deeeftar aos pés do verdadeiro Paftor da Igreja,
o qual vendo-o humilhado , e ufando com elle de piedade
paternal, lhe perdoou as penas mais graves, que por lhe
uíurpar a jurifdiçaõ merecia. Moítrando-íe entaô agradeci-
do á ília efficaciílima InterceíTora , logo nos confirmou, e
de novo corroborou a graça Sabbatina, por huma Bulia, que
principia : Sacrati/Jirno uti culminei &c. cuja copia daremos
a ler no fim defte volume , e agora a efcreveremos traduzi-
da no idioma vulgar, que he do theor feguinte,

*388 „ TOao Bifpo, Servo dos Servos de Deos,
3 , I A todos , e a cada hum dos Fieis Chriílãos,

„ aííim preíentes como vindouros, que eftas

„ Letras virem, faude, e benção Apoftolica. Aííim como na
„ eminência facratiííima do Paraifo , aonde na Vifao Beatifi-

3 ,
ca fe vêJESUS unido á Divindade do Pay (dizendo o mef-

„ mo Senhor: Eu, e o Pay fomos a meíma coufa , e quem
„ me vê a mim , vê a meu Pay ) a capella harmonioía dos An-
,,jos nunca ceifa de repetir com fuaviííima melodia: Santo,

3 , Santo, Santo: aííim o coro dos Bemaventurados fem ceifar,

„ canta louvores á Soberana Virgem , dizendo : Virgem, Vir-
agem, Virgem, fede noíTo efpelho , e fede noíío exemplo?
3 , porque ella he adornada de todas as graças , como lhe çan-?

3 , ta a Igreja: MARIA chea de graça, Mãy de injfericor^

3, dia; e como o appelida, e invoca a eíla Mãy de todas as

3 ,
graças a Ordem chamada do Monte do Carmo , cantando-

a, lhe : Salve Rainha Mãy de mifericordia, e efperança nof-

„ fa. Efíando eu pois de joelhos aííim orando â mefma Vir-
„gem, ella me appareceo veílida no Habito de Carmelita,

„ e me diíle defta maneira: Cjoaô, ó João deftinado Vi-
3,gario de meu amado Filho. Aííim como eu te hey de Ji-

3, vrar do teu adverfario , e com meus rogos alcancey glo-

33 riofamente. de meu doce Filho fazer-te Papa, e Vigário

tlU T

O Anti-Papa

detefU o íesj

erro.

#

Bulia do
Papa João
XXII, peUi

qual confir-

ma a graç^

Sabbadna,

Refere-íe á
Viíaô

f
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Indulgência*, e

Privilégios.

Condições ne«

ceda rias*

6 5 4 C/irónica dos Carmelitas
„ feu na terra \ afíim cu feras obrigado a conceder hum a gra-

„ ca muy ampla , ou a confirmação delia á minha fanta, e de-

„ vota Ordem dos Carmelitas , á qual Elias , e Elifco derao

„ principio no Monte Carmelo : e como Vigário de meu ver-

5 , dadeiro Filho aceitarás na terra, o que elle determinou,

3 , e eftabeleceo no Ceo. f A faber: que todo aquelle ,
que

„ entrar na dita Ordem; ou nella profeííar a Regra ordena-

3 ,
da por meu Servo Alberto Patriarca, e approvada por In*

3,nocencio, Vigário de meu amado Filho, e a guardar per-

3, feitamente ,
períeverando em fanta Obediência , Pobre-

3 , za, eCaítidade, fe falvará. Efe outros por fua devoção

3, íe encorporarem na dita Ordem recebendo , e trazendo a

„ diviza do Habito Santo , chamando-fe Irmãos , e Confra-

„des da minha dita Ordem j e guardando continência, ca-

„ da hum conforme o feu eítado , ou feja no da viuvez, ou

5 , no de folceiros , ou no de cafados , fegundo ordena a San-

„ ta Madre Igreja : aos ditos Confrades no dia, em que entra-

„rem na dica Irmandade, lhes fera perdoada a terceira par-

„ te dos feus peccados : e aos Religiofos profeílos da dita

33 Ordem, na hora da morte lhes fera concedida Indulgên-

cia Plenária de toda a culpa , e pena: e aflim elles, como

3, os ditos Confrades , fe depois de paíTarem deita vida fo-

„ rem ao Purgatório , eu defcerey a elle no primeiro Sabba-

„do depois da fua morte, e como Mãy piedofa livrarey das

,3 fuás penas a todos os que alli eftiverem, e oslevareyco.

,3 migo ao Monte Santo da vida Eterna. Mas para os ditos

3, Confrades gozarem deita graça , feraó obrigados a rezar

„ todos os dias as Horas Canónicas , fegundo a Regra de Al-

„berto, e os que naó fouberem rezar, em lugar delias je-

juarão os dias
,
que manda a Santa Madre Igreja ( naò ha-

vendo impedimento para iíTo ) e naô comerão carne ás

,
quartas feiras , e Sabbados , fe naó em cafo

,
que a Feita

,, do Nafcimento de meu Filho cahir em algum dos ditos

? , dias. E dito ifto, defappareceo efta Santa Vifaô. Por tan-

3, to eu aceito , e corroboro eíta Santa Indulgência , e a con-

,, firmo na terra , aflim como Chriíto
J
E SU ,

pelos mere-

cimentos de fua May, a concedeo no Ceo. Naô feja pois

a, licito a nenhum dos homens irritar a Efcritura deita noíTa

3, Indulgência , Eitatuto , e Ordenação , ou com temerária

oufadia
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3,oufadia contradizella : e fe algum ifto prezumir, ou at-

as tentar, íaiba, que encorrerá na indignação de Deos todo
3 ,

poderoío, e na dos Bemaventurados Apoftolos S.Pedro,
b,e S.Paulo. Dada emAvinhaõ, em 3 de Março anno fex-
y) to do noíTo Pontificado.

1389 Confirmarão depois a mefma graça osSnmmos sumosPomig.

Pontífices, Clemente VII na Bulia, que principia: Dikãe 'ãtiSZZ
Fth, &c. paílada em 15 de Mayo de 1528 , Paulo III na

ta 6rasa '

Bulia: Provijionu noflra, &c. do anno de 1534, Pio V na
Bulia: Superna difpofitwm ,&c. concedida de moto próprio
no anno de 1 5 16 , Clemente X na Bulia: Gomtnjfa nóbis, &c.
expedida aos 1 1 de Mayo de 1673 , Gregório XÍII , na Bul-
ia : Ut laudes, è'c. dada em Roma aos 18 de Setembro de
1577, Paulo V, Innocencio XI , e outros, que todos nas
íuas Apoftolicas Letras convém no Indulto de feu Predecefc
forJoão XXII de perpetua memoria para a noíTa Ordem, por-
que além defta graça

, nos fez outras eípeciaes, que achamos
expendidas nas Chronicas , e Bullarios da Religião. E por-
que correm impreíTos muitos Summarios das Indulgências,
e Privilégios concedidos pela Igreja aos ditos Confrades do
Santo Eícapulario, a elles nos remetemos, e fó deíla graça
Sabbatma fizemos menfaõ

, por íer entre todas efpeciaíiíTi-
ma.

:39o O Padre Fr. Jofeph de Santa Tereía , de cují
erudição formamos cabal conceito , fazendo neila reflexão,
diz; que fegundo o mefmo Summo Pontífice declara: ,,Ef- f,

„tajndulgencia do Santo Eícapulario, nao he da terra, fe-

3
,naõ do Ceo. Nao íe firma na liberalidade dos homens,

j) nem dos Anjos, fe nao do mefmo Chriílo , de quem os
^rogos de fua MãySantiffima a alcançarão: e aflím he digna
3, da mayor eítimaçaõ

, porque manou immediatamente da
35 fonte da graça. Donde confta

, que efte Privilegio nao
j, he communicavel ás outras Religiões , porque foy graça
„peíToa! da fempre Virgem MARIA, fó para os Religio-
3 ,

fos Carmelitas
, e feus Confrades. E como nao he graça

3, que dependa da poteílade das Chaves , fenaõ em quanto
3 , á fua publicação

, e confirmação externa , nella o Summo
3, Pontífice naõ fe houve como defpeníador doThefouro da
:»JgreJ a > fenaõ comojuiz univerfal, efupremo, que inter-

Llll 2

Erplíçaçaõ do
modo com c]

^ concedeo.

J°fe;>h de
S.Therf. piores
do Carm,die 1 f?

'

'

1

ri' íí



Como íe hou«

ve z noíía Or»
dem no tempo
da (ufpençíiõ

das Indulgín-

cias.

sitiante ] da
htbiopia. Annot.

rag.59.Ietr.X.

*

Declaração

do Sfno Oí-

ficio de Lif-

boa.

6 } 6 C/irónica dos Carmelitas

5,poz a authoridade publica, que goza na terra, para que

„com Decreto judicial fica (Te confirmado, e corroborado nel-

",
la o paclo, que a mefma Virgem Santiílíma aíTentou com

5 , os feus Carmelitas , depois
,
que feu Bemdito Filho lhe coa-

,, cedeo para elles no Ceo efta mercê.

1391 Por efta razão, quando o Ss. Padre Clemente

Víli quiz evitar a confufaõ , que fe ponderava á cerca das

Indulgências, que íeus Predecetfores haviaõ repartido dos

Thefonros da Igreja com as Sagradas Religiões, pelos muitos,

e relevantes ferviços, que á mefma Igreja fizeraó ; fuccedeo

o cafo leguinte. O Papa Paulo V, que lhe fuccedeo na Ca-

deira Pontifical
,
paliou huraa Bulia aos 27 de Mayo de 1606,

que principia : Romanas Pontifex , &c na qual mandava re-

vogar codas as Indulgências , em quanto naô examinava as

que deviaõ fer confeívadas. Em Portugal, onde o Decreto

fe publicou, foraó os Carmelitas praticando as Indulgências

da Bulia Sabbatina : e fendo por eíTa caufa denunciados no

Tribunal da Santa Inquifiçaó de Lisboa ,
depois de vanos

fucceílbs , que já efcre vemos nas Annotaçoes do noílo Atlan-

te I da Ethiopia , e havemos de repetir na vida do Padre

Meftre Fr. João de Santo Thomás , Procurador que foy de-

fta graviíFima caufa em Roma ; tivemos a noíío favor na

meíma Cúria a reíoluçaò feguinte. Delia daremos no fim do

volume huma copia na forma
,
que nos foy participada pe-

lo mefmo Tribunal do Santo Officio defta Corte: a qual de-

claração traduzida no vulgar , he do theor feguinte.

0's os Confelheiros do Supremo Tribu-

. nal da Inquifiçaó nefte Reyno de Portu-

„ gal , pelas prefentes Letras fazemos notório ,
que por man-

„dado de noíío Ss. Senhor Paulo V, nefte anno de 161 3,

„ fe fez hum Decreto na Congregação dos Illuftriflimos Car-

,', deães Inquifi dores, do qual nos fez certos huma Carta do

„' llluftriflimo Senhor Cardeal Mellini, mandada ao Senhor

"inquifidor Geral defte Reyno, no mefmo anno de 1613.
n
E por quanto oM.R.P.M. Fr. Martinho Moniz ,

Provin-

"
ciai da Ordem da Beatifóma Virgem M A R I A do Monte

"
Carmelo nefte Reyno , nos ha pedido hum tranfumpto au-

'

thentico do dito Decreto, para que os feus Religiofos te-
53

?)
nhao

1392 3)



:
Tomo I. Parte IV. 63 j

'

„nha6 noticia do que nelle fe contem; por efta, eporou-
3 ,

trás juítas cauias, mandamos , que fe lhe entregaííe o mek
„mo traníumpro authentico, firmado de noilos nomes, e
„ fellado com o Sello da Santa Inquifiçaó 3 o qual he do theor
3 , feguinte.

PErmitta-fe aos Padres Carmelitas pregar, que o Povo Decreto in-

Chrifião pôde piamente crer o auxilio, e joccorro
, que clufa

gozÀõ as almas dos Religiofos , e Confrades da Beatiffima Vir-
gtm MARIA do Monte do Carmo ; a faber : Que a Beatiffima
Virgem com fuás continuas interceffoens ,

pios juffrágios , e
merecimentos

, e com a fua efpecial protecção
( principalmen-

te no dia do Sabbado
, o qual dia tem a Igreja dedicado ã

mefma Senhora) ajudara as almas dos /eus Religiofos , e Con-
frades , que morrerem em graça , e nefta vida mortal irou-
xerem e feu Habito, e guardarem caflidade , conforme o feu
efiado , e regarem o feu Officio menor \ cu naõ fabendo retal-
io

, guardarem os jejuns da igreja , e fe abjliverem de comer
carne nas Quartas feiras , eSabbados, excepto naquelles dias
em que fueceder cahir a Fe/fa do Nafcimento de Chriflo Senhor
Noffo. Porem de ntnhum modo fe façaõ as Imagens, que al-
guns devotos cofiumavaõ pintar , da Beatiffima Virgem defen-
do a tirar as almas do Purgatório: entes fe entenda 3 que as
ditas almas faõ livres daquelle trabalho pela interce/faõ da
Virgem Senhora , e pelas mãos dos Anjos collocadas no Ceo»

3 , O qual Decreto eu Simaô Lopes , Secretario do Confe-
3, lho Geral do Santo Officio da Inquiíiçaô, fiz traduzir do
„ feu original, o qual fica guardado na Secretaria do dito

3, Confelho Geral , com o qual concorda efte tranfumpto.

„ Dado em Lisboa 3 em 4 de Junho de 16 16.

Qafpar Pereira. D.Joaõ da Sylva.

Francijco Barrete. Simaõ Lopes»
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Chronica dos Carmelitas

Noticia do

grande Duarte

Brandão.

CAPITULO VL
Da primeira Capella collateral da parte do Evangelho ,

dedi-

cada ã Senhora Santa AN IS! A, e ao gloriofo S.Joaquim.

Da-fe noticia da nobre Irmandade ,
que ferve aos mefmos

Santos ; e de huma Serva deDeos, que na me/ma Capella

eflá fepu/tada,

Ica immediata á Capella mor, a que ago-

ra fe intitula de Santa JNNJ, e na lua

fundação Te chamou dos Prazeres ;
porque

o Santo Condeftavei debaixo deita invocação a dedicou á

Mãy de Deos. Na fabrica dos mármores he femelhante as

outras partes nobres da Igreja. Tem de fundo mais de trin-

ta palmos com altura confideravel. Depois da morte do in-

clyto Fundador, os Religiofos a deraõ ao grande Duarte

Brandão, e a fua mulher Dona Margarida de Beamonda,que

por ferem devotos do Gloriofo Martyr S. Sebaftiaô ,
lha con-

fagrárao, e nella inftituiraô Morgado, aos 30 de Outubro

de 1497. Seu filho João Brandão o ratificou ^
e poz em ex-

ecução por huma Eícritura feita pelo Tabaliaõ Braz AíFonío,

aos 17 do mez de Marco de 1528.

1394 Foy o grande Duarte Brandão hum dos Heroes

mais famofos do feu feculo, Cavalhero lnglez, naturaliza-

do nefte Reyno por huma honradiíTima Carta d cElRey D.

AfTonfo V, paíTada em Évora a 3 de Agofto de 1479; con"

flrmada por ElRey D. Joaô li aos 8 do mefmo mez de Ago-

fto de 1485 no Convento de Penhalonga ; e também confir-

mada por ElRey D.Manoel em Évora, aos 30 de Outubro

de 1497: das quaes conflrmaçoens , com a primeira mercê

da naturalização vimos huma copia authentica tirada da Tor-

re do Tombo , onde fe acha no Livro 2 da Eftremadura a

folhas 48. Foy peíToa de tanta diftinçaõ em Portugal, e In-

olaterra , como perfuadem as oceupações , que fervio em am-

bos os Reynos. Em Inglaterra fe fez taó benemérito da gra-

ça d'ElRey Duarte V , que o honrou com o^ emprego de

General de huma Armada, e com o de Capitão Governador
das
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das Ilhas de Granace: e depois de o chamar para o feu Coti-
lelho, o levou em lua companhia naoccafiaÕ,em quefe avi-
flou com ElRey de França , e comeo com ambos os Reys
ameia Por premio dos léus relevantes ferviços , o meímoRey Duarte V. o fez Cavalleiro da Ordem áiGarrotia, ou
(como lhe chamao outros Efcrito.es Portuguezes ) da lavre-
letra: e por eile, com o caraítér de Embaixador, mandou
a Infigma defta Ordem a ElRey D.JoaÕ 11, que a recebeo
da lua mao. '

*

f \
39è r fu

Can
,

d
°o

dít° Duarte Bra^ao nefle Reyno , E.prego, qQ8toy do Coníelho dos Serenamos Reys já nomeados, D, Af-
'e
:
eD£,te|^

fonfoV^D.JoaôII, e D. Manoel. F.ftÍ uliimo Monarca pe,
*

Ja lua mao o^armou Cavalleiro da Ordem de Chrifto na Igre-
ja deS. Julião deíla Cidade de Lisboa no dia >8 de Dezem-
bro de 1496: e foy Commendador da Comrnenda deS.Ve-
riiiimo de Lagares, no Arcebifpado de Bi aga. Foy também ne-
fte Reyno Senhor da Villa de Buarcos , Foz do Mondego,
Marinhas deTavarede, e Dizima nova de Montemor oVe.
lno.

1396 Como a peflòa de tanta diítjnçaõ , lhe fizeraõ*
os Rcligiaos o gofto de lhe darem a dita Capella : e com
efteito nella mandou fabricar o feu jazigo

, onde foy fepul,
tado debaixo de huma grande campa

, que ainda exifte no
pavimento da meíma Capella. Na dita campa fe vê hum Ef-
cudo com as Armas dos Brandões íeus defcendentes

, que
Jao dous Dragões bataíhantes,com humCavalIo Marinho por
timbre. Tem hum letreiro, que diz : Aqui jaz, Duarte Bran,
dao

, Cavalleiro da Garrotea, a qual ganhou no Reyno de tn~
glaterra por muitos afamadosferviços , que fez, a ElRey Duar-
te, que a efte tempo era fio Reyno, do Confeibo dos Reys de
Portugal: o qual faleceo aos 18 dias de Novembro de 1^0%.

1 39*7 No anno de 1 5 50 collocou o Adminiftrador dei
lta Capella no feu Altar a milagrofa Imagem de NoíTa Se- imagemd e Nnnora da Mncarnaçao

; myíteno, que com efpecialidade ve-
Scnhorad^a

rierárao íempre os defcendentes daquella Família. E haven-^
do de fe fundar na Igreja defte Convento a Irmandade

, que
hoje exifle com a denominação de Efcravos da Cadêa , os
quaes fervem á mefma Senhora* da Encarnação

; o dito Admi-
niftrador lhes concedeo o ufo da Capella, pofto que fem pre-

juiz©

Sea jazigo ne»
fta Capella,

Collocaçaõ d*
Imagem de N„

* "

1:»:

Mn '



Chronica dos Carmelitas

Imagem daSo
ledadc.

devemos â Se

nhora Santa

ANNA , e a

S» Joaquim.

juizo algum do jazigo ,
que para fi reíervava. lílo aconte-

ceo no anno de 1656 , como depois diremos, quando da fun^

daçaõ daquella Irmandade fizermos memoria. Defde eíTe aiv

no até o de 1675 eftiveraõ os Irmãos da Cadê a neíla Capei-

la : e como neíTe anno lhes foy dada a Capella da Cruz,

para eíla mudarão a Santa Imagem da Senhora da Encarna^

çaó
5

e no feu lugar collocárao a da Senhora da Soledade ,

que'alli preíidio até o anno de 1707. Mas ainda, que alh

havia hum retabolo de talha, era de fentir , que fendo efta

Capella pela grandeza , e pelo fitio, taô nobre, ficaíTe depois

da mudança da Irmandade em termos, que era entre todas

as da Igreja a mais defamparada , e menos luzida.

Í398 Neíle tempo fe havia renovado a antiga devo-

ção, que neíla Igreja defde muitos annos fe continuava á

obri.ac.oqoc Senhora Santa ANNA. Aflim o fizeraÓ os Religiofos lem-

brados da obrigação, que temos de propagar , e eftabelecer

o culto dos Santiííimos Pays da Mãy de Deos, vifto que do

amor da mefma Senhora fomos eípecialiífimos Filhos. Por

eíía razaó fomos os primeiros ,
que com o ufo da IgrejaJe-

rofolymitana , lhe fizemos feílas , e celebrámos em leu ob-

fequio os Officios Divinos : e com tanta anticipaçao ,
que o

Papa Gregório XIII , fendo pelo Ceo inípirado no anno de

1584, para fazer univerfal na Igreja a Fefta da Senhora San-

ta ANNA; trasladou dos noííos Breviários, e Miílaes para

os Romanos, o feu Officio, e MiíTa. Mas era jufto ,
que ne-

fte Templo dedicado a noíía Mãy Santiííima do Carmo tivef-

fem lugar digno do feu merecimento buns Santos
^
que além

de ferem feus Pays, íempre na vida frequentarão o primei-

ro Solar da Religião, erigido no Monte Carmelo , e depois

da morte nos deixarão o pio legado das fuás nobres cafas

de Jerufalem, para Convento da noíía Ordem , que com ef-

feito recebemos , e foy o primeiro, que habitámos em lugar

povoado.

1399 Cuidando-fe, pois, no meyo mais convenien-

te de fe perpetuar o culto daquelles gloriofos Santos
,^

re-

correrão alguns devotos ,
que de novo lhe fundarão Ir-

mandade , aos Irmãos da Cadêa, para que lhes transferiiíem

o ufo, que gozavaô neíla Capella 5 e ao Senhorio delia ,

para que confentiífe na poífe, que defejavaõ ter do dito ufo
r 7 em

Como a eftes

Santos foy da-

da e Capella ,

que tem.
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em obfequio de Sanca ANNA , e S. Joaquim , aos quaes com
grande fervor pnncipiavao a íervir. Era encaó Adminiftrador
da dita Capella Pedro de Lima Brandão , Fidalgo da Cafa de
SuaMageftade, e do feuConfelho, Cavalleiro profefTo da
Ordem de Chnfto , e nella Commendador , &c. o qual em
attençaó aquelles grandes Santos deu a licença, que fe Jhe
pedia, por huma Èferieurá feita em 12 de Abril do anno de
1707 pelo Tabaliaojofeph Caetano do Valle. Com a mef-
ma liberalidade transferirão para os Irmãos daquelles Glorio-
íos Santos o uio , que na dita Capella tinhaÔ os Irmãos da
t-adea, por outra Elcntura feita em 13 do mefmo mez, e
anno

; cedendo em utilidade fua de tudo quanto lhes per-
tencia. Só do retabolo

, que na Capella deixarão, pedirão,
que queruô íer pagos por hum preço racionavel : e ficando
inteiramente (atisfeitos , desde então começou a Capella a
augmentaríe

, e a Irmandade a florecer.

1400 Augmentou-fe a Capella, porque tirado o retabolo
antigo, e feito de novo todo o adorno interior, chegou a tal
perfeição, que nenhuma das particulares da Igreja a excede
Para o Altar fe fóbe por quatro degráos de pedra lavrada l

em cujo pavimento fuperior ha hum proporcionado Presby.
teno: e affim eíte como o primeiro corpo do retabolo, e
também a banqueta do Altar, que nelle encofta, he tudo de
Una pedraria de varias cores embutidas com diífinclos lavo-
res, que reprefentaò huma curiofa compofiçaõ. O refto da
parede até o alto em confíderavel diftancia he occupado dehum retabolo de talha dourada , feito ao moderno com to-
do o primor da arte. Abre no meyo huma fermofa Tribuna
obrada com fingular idéa para a introdução da luz, que por
ella fe communica a toda a Capella. Na parte fuperior de
hum throno, formado também de talha dourada, dentro da
Tribuna, eftá huma Santa Imagem da Mãy deDeos, a qual
ficou com o titulo de Senhora da Encarnação , e aos lados
em lugar pouco inferior, a da Senhora SantaANNA da par-
te direita, e da outra a de S.Joaquim. Fora da Tribuna em
dous nichos á face, fe collocáraÔ as eítatuas dosGIoríofos
Pays da Senhora Santa ANNA: a faber a de Santo Eftola-
no da parte do Evangelho, e da parte da Epiftola a de San-
ta Emerenciana.

Mmmm 1A0I §ó

Notícia da di«

M Capella*
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Sacrário, e Re-

liquas , cj ncl"

le íe guardaõ.

Chromca dos Carmelitas
1401 Só eftas duas ultimas Imagens íe fizeraõ á cu-

fta dalrmandade. A de Nofía Senhora foy dadiva do Padre

Fr. António da Conceição, que nefta Província fervio de

Procurador Mayor. A de S.Joaquim mandou fazer feu gran-

de devoto o Padre Meftre Fr. Vicente da Luz, hum dos mais

iníignes Pregadores da Corte no íeu tempo. A da Senhora

SantaANNA mandou também fazer o Padre Meílre Fr. Ef-

tevaó de Santo Angelo , primeiro Commiííario defta Irman-

dade, miniíterio em que voluntariamente fervio até entrar

na occupaçaó de Prior deite Real Convento de Lisboa. Foy

depois eleito Provincial deita Província , na qual teve outros

empregos dignos do íeu merecimento , dos quaes em lugar

mais competente daremos noticia. Ao grande zelo deíle au-

thorifado Religiofo fe deveo todo o augmento deita Capei-

la, e a boa forma, que no íeu principio teve a Irmandade,

da qual antes de íer Commiííario , foy Diredlor , e das obras

da meíma Capella Superintendente.

1402 A pedraria do te&o he pintada de brutefco.

As paredes dos lados eftao todas cubertas de talha dourada:

e nos meyos de ambas fe abrirão Santuários ,
que fe com-

põem de alguns meyos corpos de Santos com dirferentes Re-

líquias. O arco exterior he também cuberto de preciofa ta-

lha , obra admirável , que comprehende muitas figuras de

relevo , e outras facadas : o que tudo fe acabou de dourar

no anno de 1724. He digno de memoria o Sacrário de pe-

dra brunida, que eftá fixo fobre a banqueta do Altar. Ser-

ve-lhede porta huma pedra preciofa inteiriça, chamada Por-

fido , que para eíTe effeito entregou ao nomeado Padre Me-

ftre Fr. Eftevaô de Santo Angelo , fendo CommiíTario da Ir-

mandade , Dona Luiza Cafimira de Soufa , legitima herdei-

ra da Cafa de Arronches , a qual depois contrahio illuftre ma-

trimonio com o Senhor D. Miguel , filho do SerenkTimo Rey

D- Pedro ÍI , e teve o titulo de Duqueza de Lafões. Nefte

Sacrário fe guarda huma rica Cuftodia de prata, em cujo in-

terior entre cryftaes eftaõ duas grandes Relíquias de olfos,

hum da Senhora Santa ANNA , outro de S. Joaquim, po-

lias aos lados de huma Cruz feita da mefma madeira do lei-

to , em que a Virgem Santiífima dormia ; e no meyo da

Cruz eftá huma Relíquia do veftido da mefma purifíima Se-

nhora. H°3 Co"
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1403 Começou a Irmandade de SantaANNA a fio-

recer logo na fua iníhtuiçao
5 porque fe compoz da princi-

pal Nobreza da Corte 5 em que entrarão muitos Ecclefiafti-
cos de diftinçaÔ

, e também foraÕ admittidas peííoas da fe-
gimda condição. A Rainha Noíía Senhora, que Deos guar-
de

,
fe conítuuío Protedora perpetua da dita Irmandade€m cujo Livro com a fua Real mão fe affinou , e coftuma

dar cada hum armo a eímolade vinte mil reis. Todas asSe-
rJioras, que vaô fer Damas no Paço, primeiro fe affcntaÔ
poi Irmaas da Senhora Santa A N N A

, para o que ha na Ir-
mandade hum Livro particular , onde efcrevem os feus no-
jmes O Provedor da Meia % , e coíluma fer hum Fidalgo
1 Jtular O primeiro, que nella prefidío, foy DJeronymo Ca-Wo de Ataíde, IX Conde de Atouguia. Anualmente he

u
^"^Henrique de Bragança Souía Tavares Mafcare-

nhãs da Sylya, I Duque de Lafões, III Marquez de Arron-
cíies Vi Conde de Miranda , &c. filho herdeiro do Senhor
JJ. Miguel, em quem já falíamos ; e he daReligiofa piedade
de feuAvo, o Sereniííimo Rey D. Pedro II verdadeiro imi-
tador.

1404 Tem a Irmandade no tempo p-efente mais de
trezentos Irmãos vivos. Governa-fe por hum Compromiflò
impreíío na Officina de Jofeph Lopes Fereira , no anno deI7"> e coníla de 18 Capítulos. NaÔ acompanha, nem
uia de capas nas occafioes dos feus ados públicos. Feíleia a Fe*a
Senhora Santa ANNA

,
e a S.Joaquim com grandeza e fo «*»™?5i2

Jemnidade tanta
, que os Fieis fe edificao , e com heróica

*"

piedade concorrem para as defpezas. No dia 17 de Julho
prinap/a a Novena

, que fe faz com grande numero de cU
rios acceíos, mufíca de canto deorgao, e Praticas. No dia
25 , antecedente ao da mefma Santa , íe celebra a Feílade
S. Joaquim

, e no de 26 a da Senhora Santa ANNA , com
o benhor expofto na fua Capella

, para o que tem dentro dei-
la todo o neceíTano commodo. Coíluma a Irmandade man->
dar dizer pelos feus Irmãos defuntos, copiofo numero de
Milías. Do Papa Clemente XI alcançou dous indultos : hurn Indo,£os > q«*
para o feu Altar fer priviligiado nas Terças feiras do anno,

"^^
outro de muitas Graças efpirituaes , concedidas aos Irmãos
vivos. Ambos por ordem do Bifpo de Tagaíle D.Manoel
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644 C/irónica dos Carmelitas
daSylvaFrancez, Vigário Geral , e Coadjudor do Arcebií-

pado de Lisboa, fe publicarão aos 15 de Abril de 1707, cu-

jos tranfumptos fe confervaó impreflos no fim do meímo

Compromiilo.

1405 No jazigo defta Capella eftaò fepultados os deí-

cendentes de Duarte Brandão. Também nelle fe depofitou

D. Marian- corp da virtuofiífima Senhora Dona Marianna de Noro-
nadeNorc-

nha £ Menezes } âe quem devemos perpetuar a memoria em

juíto agradecimento do aíedo, que fempre teve aos noííbs

Religioíos, e pelo merecimento da fua vida exemplar , e

penitente. Nafceo em Lisboa , deduzindo fua origem de tron-

cos clariííimos. Seu pay foy António de Alcáçova Carneiro,

que era filho de Pedro de Alcáçova Carneiro , Conde da Ida-

nha ; e de íua mulher Dona Catharina de Soufa. Sua may

foy Dona Maria de Noronha e Sylva, filha de D. Manoel

Lobo da Sylva, VII Alcaide mor de Campo-Mayor ,
e de

Ougella ; e de fua mulher D. Francifca de Noronha. Desde

os feus primeiros annos amou de tal modo a Deos ,
que

em feu obféquio pertendeo viver fem liberdade encerrada

na claufura de algum Convento: o que naó confeguio por

obedecer a feus pays ,
que a inclinarão a imitalos no efta^

do conjugal. Com effeito contrahio matrimonio com Fernan-

do de Lima Brandão , Commendador de S. VeriíTimo de La-

gares , o qual foy taõ deíintereflado nas honras do Mundo,

que recufou fer Vice-Rey do Eftado da índia. Vinha efíe Ca-

valhero a fer bifneto do grande Duarte Brandão.

1406 Tomou Dona Marianna de Noronha o Habito

da noíía Venerável Ordem Terceira , e fez profiffaô, fegun-

do conda do Livro primeiro dos Aílentos das Irmãas na fo-

!a 6 n. 5 1 , o qual Livro íe guarda na Secretaria da mefma

Ordem." Tal foy o apreço, que fez do noíTo Habito, que

depois da morte de feu marido o veftio inteiro : de forte ,

que até dentro de cafa ufava delle, como fe fofTe Religio-

ía Carmelita. Na mefma forma fe vediaó fuás filhas, que

eraó muitas, e também fuás criadas. Com cilas no Oratório

de fua caía , como em Covo Regular, acudia a rezar as Ho-

ras Canónicas, fegundo o noílo Rito Carmelitano , ao mef-

mo tempo ,
que a Communidade defte Convento as fatis-

fazia no Coro: de forte, que omefmo fino, que tocava pa-

ra

Habito que ve-

ftio.

Exercícios de

Religiote.



Tomol. Parte IV. M$ra ajuntar os Reiigiofos, lhes dava a ellas finai para concor-
rerem a rezar a Hora competente, fem admittirem difpen-
a no deívelo da meya noite , porque também neíTa horafe
Jevantavao para Matinas.
,I4°7 O feu recolhimento erarTao continuo, que de- c , .

pois de entrar nefies Santos Exercidos
, fó huma vez no an-

&&"
iío fahia de caía: a faber , na Quinta feira Mayor , dia emque acompanhada das rilhas, e criadas, vinha em commu
nidade vifitar o Sanuffimo Sacramento a efta noíTa Igrejaonde ficava afMindo até fe acabar naSefta feira a repS
taçao do Enterro do Senhor. Tanta era a fua abftinencia

,que fervia de admiração aos feus familiares. Jejuava inteira-mente
, nao fo os jejuns da igreja, mas todos os da noíTa

i^egra. Nos três dias da fem ana
, Quartas, Sedas , e Sab-badosem tempo de Quarefma jejuava a pa6 , e agua. Nos

ti es dias antecedentes ao Nafcimento de noíTo Redemptor,
guardava inviolável íilencio, e naÔ comia mais, que Lmavez na hora de jantar , hum pouco de paÕ , e fó entaÔ be^
Dia agua. Çom efta e outras efpirituaes prevenções efpera-
va a boa vinda deJESU Chrifto ao Mundo: e neííe tem.po purihcada fua alma com o Sacramento da Penitencia, re-
cebia aSagradaEuchari ília á meya noite, e ficava em oração
ate a Miflk da Aurora. Na caridade com os pobres foyexem-
planííima Para elles mandava determinadamente preparar
todos os dias de comer, e muitas vezes ufava a meritória
humildade de lho diítribuir ; fazendo por caufa deite, e de
outros Rehgiofos miniíterios

, que fua caía competiííe com
os coítumes Santos dos mais caritativos

, e reformados Con-
ventos.

Q */r°
8

a íd Cra a devo?a° > <l
ue profeíTava a noíTa May

^antiflima do Carmo, queem obfequio feu, a qualquer Re- D^aN,'
ligiofo Carmelita eftimava com veneração mais de ordma- *£ **

na. Quando via algum
, punha ambos os joelhos em terra

para lhe beijar com profundo refpeito o Efcapulario, O mef-*mo obíervou toda fua família, porque ellaaííim o mandava,t porque chegou a ver, que hum criado feu naÕ praticara
eíta acção com a devida reverencia, o reprehendeo : adver-
tindo-lhe, que fe em outra occafiaõ nao ufa fie do feu exem-
plo, o defpedina de cafa, porque nella nao queria quemfaí-

taííe
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Prova da rneí-

ma dtvoçaõ.

Lamina que

trazia as peito.

Sua morte

quando acon-

tecec

Boa opinião

eílabeiccida.

Convento que

quiz fundar.
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tafle á obrigação de proftrarfe diante de huma tao incompa-

rável prenda , qual era o fagrado Efcapulario ,
quê a Sobe-

rana Mãy de Deos trouxera do Ceo. Porém efta, e femelnan-

tes demonftrações do feu zelo eraô feitas com tao bom mo-

do, que em vez de caufar enfado, edificavaó.

1409 Trazia ao peito huma lamina de ouro, feita

por modo de cilicio, na qual
,

pela parte exterior, eftaya

huma Imagem deJESU Chriíto no PaíTo da íba Coroação :

epela parte interior, havia hum artificio de muitas pontas

agudas, que lhe penetravaÓ o corpo, e lhe extrahiao das

veas copioío langue. Do ufo, pois, deíle continuo mftrumea-

tode mortificação, lhe ficou aberta huma chaga ,
que Íris

deu muito que merecer pelo modo de a defprezar. Delia ve-

yo a morrer aos 25 de Março de 1662 , dia por rouMds tí-

tulos faufto, porque cahio em hum Sabbado , e era próprio

da Senhora da Encarnação, Orago nao íb do Oratório, on^

de a virtuofa Matrona exercitou o efpinto ;
mas também da

Capella da Igreja, onde íe lhe deu fepultura ao corpo Os

Religioíos deite Convento naÒ eíquecidos do efpecial afíe-

&o, quefempre lhe deverão na vida, fizerao lhe depois da

morte todas as honras permittidas no mais illuftre tuneral.

No mefmo efquife do feu ufo , e nos próprios hombros ,
ao

íom dos finos ,
que todos dobrarão para demonftraçao do leu

grande íentimento, a conduzirão para a Igreja : e depois de

concluídas as Exéquias ,
ultimamente a depofitarao no dito

iaziso, ficando viva a fama de fuás virtudes ,
para lhe ad-

quirir a univerfal opinião de Santidade, que goza no Mun-

'

1410 Eíta boa opinião ficou mais eílabelecida ,
depois

que aberta a mefma fepultura por duas vezes
,

para receber

o corpo de feu filho Jofeph de Lima de Alcáçova, que tam-

bém foy (como feu pay) Commendador de S. Venílimo de

Lacares, e de outro filho, que foy Pedro de Lima Brandão,

Fidalgo da Cafa de S. Mageftade , e do feu Coníelho >
ne

tradição" confiante, que te lhe achou o corpo incorrupto, e

com fuflkientes indícios para piamente crermos , que lua di-

tofa alma eftá gofando as felicidades da Bemaventurança,

Quando faleceo andava diligenciando as licenças neceí anãs

para fundar hum Convento de Religiofas Carmelitas obfer-

í vantes
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vantes nas fuás caías, que fícao junto ás efcadas deite Con-
Venro

, nas quaes ainda fe vê o principio da fundação em hum
clattftro, que cem de boas columnas. Porém com a íua fal-

ta le rruflrou aquelle piedofo intento: de forte
, que palian-

do as cafas aos feus herdeiros, nellas mora aótualmente feu
neto Fernando de Lima Brandão de Alcáçova, noílo aman-
tiflimo devoto , cafado com Dona Franciíca Joanna de Por-
tugal , cujo filho de menor idade, chamado D. Martinho An-
tónio de Portugal

, foy o ultimo deícendente do grande Duat%
te Brandão

, quenefta fua Capella teve íepultura.
1 41 1 Porém o Adminiílrador da dica Capella , no tem-

po preíente, he D.Luiz de Caílefobranco, IV Conde de Pom-
beiro, Senhor defta Vilía, edeBellas, Alcaide mor de Vil-
la Franca de Xira

, e de Villa de Rey , CapicaÓ da Guarda
de S.Mageílade, &c. a qual adminiíiraçaõ lhe pertence pe-
lo cafamento de D. Pedro de Caftellobranco , Capitão de Or-
muz, e Governador do Eftado da Índia, feu V. Avô, com
Dona Margarida de Lima , filha deJoaõ Brandão , Provedor
das Capellas d'ElRey D. Aífonfo IV, e filho de Duarte Bran-
dão

, Inftituidor da dita Capella. Neíte Fidalgo parece my-
ileriofo o exercício de iemelhante adminihVaçaò : porque en-
tre as muitas virtudes, queoadornaó, claramenre refplan-
dece a efpecialifôma devoção, que profeíla á Senhora Santa
ANNA

, em cuja Irmandade tem varias vezes fervido de
Provedor , fempre com generofidade nos defempenhos de
íua obrigação.

Admíniftrador

da Capclia.

itvM

í

í,'
,

-

CAPITULO VII.
Da outra Capella collateral da mefma parte , dedicada

a Noffa òetihora da Boamorte : e da antiga Con-
gregação ', que alli je inflituio*

.*>

*4 IZ \ TA figura, e na matéria, he efta Capeí-
^^k] ia femelhante á da Senhora Santa ANNA,

X. ^1 pofto que pouco inferior na grandeza. O
Santo Condeitavel logo na fundação da Igreja a dedicou a

NoíTa
;1
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V'jHe n.\

Noticia da Ir

inandade.

Noífa Senhora da Boamorte. Também a denominarão , dos

Fieis de Deos , ou dos Finados de Deos : porque juftamente

criaõ os Fieis , que os favorecidos de MARIA Santiffima na

ultima hora da vida , morriaó em graça ; e que o Senhor por

fua inrerceííaó os falvava. Nefta Capella em huma íepuicu-

ra metida na parede ,
que fica para a parte da Sacriftia , de-

pofuou o noflo Venerável Fundador o corpo da Senhora Ey-

riaGoníalves do Carvalhal, fua mãy: e defte lugar (como já

diíTemos ) o Padre Fr. Diogo de Brito , fendo Prior defte Con-

vento , lhe trasladou os oífos para a Capella mor, no anno

de 1548.

1413 No de 1573 derao os Religiofos efta Capella

a Arfonío de Torres , Commendador da Ordem de Chrifto,

e a lua mulher Dona Violante de Mello , em troca por outra,

que tiverao no Capitulo novo immediato ao noíTo Refeitó-

rio : cuja doação foy celebrada por Efcritura ,
que fez o Ta-

baliaÒ Henrique Nunes, aos 9 de Mayo do dito anno. Ne-

fta mefma Efcritura fe revogou outra mais antiga do anno de

1550, pela qual os ditos Religiofos fe haviaõ obrigado a

alguns fuffragios
,
que na Efcritura pofterior fe reduzirão, aos

que de preíente fe continuaó : e efta fegunda Efcritura fe

acha lançada no Livro 4 do noíTo Tombo a folhas 243. Nel-

la entre outras claufulas, vimos as feguintes, que fazem ao

noíTo intento : Que os Religiofos diriaõ doze MiíTas ,
qua-

tro cantadas , e oito rezadas em cada hum anno pelas almas

de feus pays Diogo de Torres, e Brites de Caftilho, e dos

feus defcendentes, por obrigação do Morgado ,
que elles Af-

fonfo de Torres, e fua mulher inftituíraó com as Terças dos

ditos feus pays, que deixarão applicadas para efíe efFeito :

Que para efta nova Capella dos Fieis , ou Finados de Deos

trasladariaõ os oílos dos nomeados Diogo de Torres, e Bri-

tes de Caftilho feus pays ; e que também nella collocariaõ a

Santa Imagem de Chrifto crucificado
(
que hoje fe adora na

44* Capella da Cruz , ou da Cadêa
)
que eftava então no Ca-

pitulo novo , havendo por eífa caufa de fe dar outro titulo

á Capella, que defde aquelle dia fe havia de chamar do Se-

nhor J ESUS.
1414 Houve aqui huma grandiofa Irmandade, que

fe denominava: Congregação de Ejcravos da Senhora da Boa-

mente j



dores.
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morte, a quem íerviaõ com zelo, e com pontual aíliftencía
nas occaiiões deftinadas para lhe fazerem obfequios. A pri-
meira vez

, que os Irmãos apparecéraõ em publico , foy a
2 deJulho de 1627 , dia dedicado á Viíitaçao da meíma Vir-
gem Santiíhma. Ainda exifte o feu primeiro CompromiíTo,
o qual foy eícrito íeis annos depois de formada a Congre-
gação, a íaber, no de 1633 ; e confta de 15 Capkulos. O
primeiro Commiífario delia foy o Padre Meftre Fr. Ambro-
íio da Annunciaçaò, a quem fe deveo todo o adiantamento,
e efplendor da Irmandade, da qual (fegundo o ufo daquelle
tempo) fe intitulava Mwiftro: e em quanto viveo, defem-
penhou com ventagens a fignifícaçaô deite nome.

141 5
Os inftituidores defta Congregação forao os Me- seus iniiãui

Itres de meninos, que tinhaÕ Efcolas publicas nefta Cidade,
os quaes conformando-fe nefta devoção, nao fó attrahíraõ a
íi grande numero de Congregados, mas ajuntarão avultadas
eímolas, com as quaes ornáraó afuaCapella nafórma, que
de prefente fe conferva. Do primeiro Capitulo do mefmo
Compromiífo antigo confta

, que cada hum dos Meftres era
obrigado a ter na íuaEfcola hum mialheiro, onde dos me-
ninos recebiaõ os donativos

, que feus pays efpontaneamen-
te oííereciao para a Irmandade; ficando por eífa cauía , os
Meftres com o encargo de inftruirem os meninos no modo
de pedirem a Deos boa morte , mediante o patrocinio da
Sempre Virgem MARIA.

1416 Dando-fe, pois, feliz principio á obra da Ca-
pella, fizeraõ neila os Irmãos hum curiofo retabolode talha
com folhagens douradas íobre campo vermelho envernizado
com aguada de carmim. No primeiro corpo do retabolo ef-
tá huma perfeita Imagem da May de Deos

,
que a reprefen-

ta morta
, e he de eftatura natural. Alli fe guarda em hum

preciofo Tumulo , onde nos Sabbados de tarde , e fó nos dias
folemnes, fe expõem á veneração dos Fieis. Na parte fupe-
nor fe remata o mefmo retabolo com hum throno feito por
modo de tabernáculo, onde fe collocou, e eftá fempre pa-
tente outra Imagem da mefma Senhora

, que a reprefenta
roMyfteno da fua gloriofa AíTumpçaÕ. Semelhante obra de
talha cobre as paredes dos lados, e a abobada da Capella.
No meyo de cada huma das taes paredes ha hum painel de

Nnnn fingular

Ornato daCa«
pe'la , e Ima-
gens deN.Sc»
nhora.
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nhora.

Triduo fellívo.
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ííngular pintura , hum do Tranfito , outro da Corosçaõ da

meíma Rainha dosCeos.

141 7 A fefta principal da Irmandade confiava de hum

íolemniííímo Triduo, que principiava a 13 de Agofto com

huma Prociííaõ de Triunfo , e acabava no dia 15 , próprio da

Aífumpçaõ da May de Deos. Era efta acção naquelle tem-

po huma das mais eftrondofas da Corte ;
porque a Irmanda-

de , com licença da Camera , mandava alguns dias antes,

dous Officiaes da Mefa com hum Porteiro fazer avi ro publi-

co ao fom de trombetas, aos moradores das ruas, por onde

a Prociííaõ coftumava paíTar , para que as tiveííem limpas ,

e as janellas paramentadas. Na tarde do dia 13 fahia com

admirável pompa a dita Prociííaõ, que principiava por mui-

tas figuras de cavallo bem vertidas, e capitaneadas por hum

Anjo, o qual levava hum rico Eftandarte , onde por huma,

e outra parte fe lia a infcripçaõ feguime: Trophaum in lau-

demBeatij]im<zVirginisMARl/E. Seguiraõ-fe outras Figu-

ras, que reprefentavaó differentes Virtudes: e depois delias

certo numero de Andores, primorofamente ornados, que con-

ílavaó dos principaes Myfterios da Vida da Senhora ,
entre

os quaes muito fe diftinguia hum da Fugida para o Egypto,

afíim pela fermofura da Imagem, como pelo coro de meri-

nas, que diante delle hiaó cantando Hymnos, e fazendo em

louvor da Mãy de Deos muitas demonftrações de alegria.

1418 Concluía- fe o triunfo com huma elegante car-

roça, em que hia a Santa Imagem da Senhora da Boamorte,

levada aos hombros dos Irmãos , e também dos Religiofos,

debaixo de hum cuftoío Pallio , no fim da Communidade,

dentro da qual entoava repetidos louvores hum bem ajuda-

do co.o de Muííca. Era efta Prociííaõ muito dilatada ,
por

caufa dos numerofos Irmãos ,
que a acompanhavaõ 1 porque

difpunha o ComprimiíTo, que cada huma das Irmãas man-

dalfe em feu lugar , hum fogeito capaz de emparelhar com

os outros Irmãos : e como eraõ muitas , crefeia notavelmen-

te o corpo da Congregação. Depofitada depois a Santa Ima-

gem no Cruzeiro fobre hum primoroíiíímo tabernáculo,

havia no Triduo Sermões com o Santiftimo Sacramento ex-

pofto. Na ultima tarde do dito Triduo fe acabava a fefta com

outra Prociííaõ feita pelo noííòAdro, na qual os Congrega-
dos
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dos leVavaÓ «Imagem da Senhora da AfiumpçaÔ, e a refti-
tuiao ao feu Tl hrono.

1419 Inftituío-fe nefta Capella hum exercido de talmodo bem aceito, que até o prefente fempre foy praticado,
A,untava-fe a Irmandade nos Sabbados de tarde a hora deCompleas : e depois que eftas fe cantavaÓ com a lolemni-
dade coftumada vinha a Communidade com o Padre reve-
flido a mefma Capella

, onde accefos muitos cirios , e ex-
polta a Santa Imagem da Senhora da Boamorte, felhe can-
tava devotamente a Ladainha. E íem embargo de haverem ESS:*os Irmãos faltado com a fua amílencia , nunca fe diminutoo zelo dos Keligioíos : porque fupprindo eftes com as deípe-
zas da cera

,
e com a alliftencia das próprias pelToas , no tem-po que os Congregados fe efquecéraÕ de fua obrigação

; fem-
pre elies continuarão

, e fazem adualmente á Mãy de Deos
o melmo obfequio.

1410 No tempo que efta Irmandade florecia , acom-
panhava aos feus Irmãos defuntos: e fe o enterro era de Ir-mão Meftre de meninos, difpunha o Capitulo j do Compro-
nuilo

, que todas as Efcolas dos outros Meftres o acompanhaf-
fern ad.ante das Confrarias. No anno de ,718 , ení que a
dita Congregação eftava quafi extinda , acudirão a!<n,n S de-
votos com os meyos mais proporcionados para que ficafle re-
ftabelecida. Reformou-feoCompromiiro, e no mefmo anno
ie ímprirmo Iium moderno, que coníla de 18 Capítulos
pelo qual os Irmãos novamente Congregados fe governavaõ!
Delles foy neíTe tempo CommilTario o Padre Fr. Gafpar de
i>anco Alberto, por cuja direcção fe alcançou do Papa Cle-
mente XI hum Breve de Indulgências perpetuas

, que tradu-
zido no idioma Portuguez foy mandado publicar no mefmo
anno de 17, 8 pelo Vigário Geral, que então era, o Doutor
João Çardofo Caftello

, depois Arcebifpo de Lacedemonia :o qual Indulto fe acha encorporado no mefmo Compromif-
lo. Mas com a morte do CommiíTario

, faltou de tal forte
o fervor dos novos Irmãos, que fe permittio o ufo da Ca-
pe la aos de S. Miguel , e Almas , para que cuidalfem nos
cultos da May de Deos , na mefma forma

, que os praticarão
os léus Eícravos: bem que a naõ ferem pontuaes no feu fer-
viço perderá toda a firmeza aquella concellàõ.

Nnnn z I4u Deí}a
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Admirador l4.2 i Deíla Capella heaótualmenteAdminiftradorAn-
ZãaiU'

tonio Jofeph de Mello e Torres , 111 Conde da Fonte, do

Confelho de Sua Mageítade , Senhor Donatário com junidi-

çaõ, e data de Officios das Villas de Sande , e Ponte, Ve-

dor da Gafada SerenhTima Princeza doBraíil, Conde de ju-

ro , e herdade com duas vidas fora da Ley mental ,
Com-

mendador na Ordem de Chrifto das Commendas de S. Sal-

vador de Fornellos, &c. e lhe compete efta Capella por íer

legitimo fucceíTor , e herdeiro do Morgado de AíFonfo de

Torres, e de Dona Violante de Mello, fens illuftres proge-

nitores. Efte Morgado teve confirmação d<ElRey DJoão 1IT,

que ao dito Inftituidor fez muitas honras , e aos feus descen-

dentes continuarão os Reys defta Monarquia outras nao me-

nos eftimaveis ;
porque em todos os efclarecidos filhos de

tao grande Cafa s
íempre para os empregos excederão os

merecimentos*

CAPITULO VIII.

Da grande Capella do topo do Cruzeiro , chamada da Encar-

nação, e da Cruz. Da-fe noticia da antiga Irman-

dade ,
que nella florece.

Emoravel he efta Capella , naó menos

,iWi ;

pela íua grandeza, que pelas particu-

nhora da En. I y Biaridades , que nella occorrem. Sua al-

tura he tao grande, que excede á da Capella mór. Só a do

Santiffimo Sacramento a iguala ;
porque ambas fóbem ao

ponto da mais alta abobada do Edifício. No vão , e na lar-

gura he tao magnifica, que (como fica dito) poderia fervir

de Capella mór a qualquer fermofa Igreja. Logo na fua fun-

dação o Santo Condeftavel a confagrou á Soberana Impera-

triz do Ceo, com o titulo da Encarnação: e para reprefen-

tar eíle Myfterio, mandou pintar hum painel ,
que pofto en-

tre molduras de fembragem , e acompanhado de altas colum-

nas, compunha hum fufficiente retabolo, na fórma ,
que os

melhores Artífices obravao naquelle tempo. Efte painel, por

ler

1422
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fer de pintura íingular, depois que a Capella fe reformou,
iempre roy guardado com eftimaçao

, e hoje ferve de ornar
hum vao

, que fica da parte da Epiftola
, junto ao Altar da

nona Sacriftia.

1423 No anno de 1542 derao os Religioíos efta Ca- a ***&/&*
pella ao famofo D. Nuno Alvares Pereira, quarto neto do

**'

Santo Condeftavel
, para a fazer de novo , e ornar como pro-

P" a
*
.*;!!£

a começou a intitular da Vera Cruz,, movido da
eipecialiílima devoção, que fempre teve á Relíquia do Sa~
grado Lenho da mefma Cruz de Chrifto , que o feu incly-
to Progenitor doara a efte Convento. Logo lhe mandou fa-
bricar o retabolo, que de prefente exifle : e com os ditos
Keligioíos celebrou duas Efcrituras de contrato a refpeito
das obrigações de MiíTas , que por íua alma, e de fua Èf#
pofa inírituío na mefma Capella, deftinada para jazigo de
ambos. Eílas Efcrituras fe achaó no Livro 3 do noflb Tom-
bo a folhas 101 , e nas íeguintes ; e as fez o TabaliaÕ Dio-
go Orelha

, aos 19 de Mayo do dito anno de 1542. E por-
que de hum Varão taÕ excellente he jufto

, que a todos con^
ite o íeu alto nafcknento

j aqui breviílimamente o exporemos
junto com a individual noticia dos feus empreo-os.

t^ J424
1

Foyp.Nuno Alvares Pereira filho legitimo de d.nmoai»*
L>. bernando de Menezes, II Marquez de Villa-Real, Ca-

resPercira -

pitão, e Governador de Ceuta , Conde de Alcoutim , e de
Valença

,
com Senhorio nefta Villa , e na de Caminha 5 Fron-

teiro mor do Algarve, &c. e de Dona Maria Freire, filha
herdeira de JoaÕ Freire de Andrade , Senhor de Alcoutim
e Apofentador mór da Cafa Real ; e de fua mulher Dona
Leonor da Sylva. O dito D. Fernando de Menezes foy fi-
lho de D. Pedro de Menezes , I Marquez de Villa-Real

, cu-
ja excelia afcendencia he das mais qualificadas

; e de fua mu-
lher Dona Brites de Bragança , filha do II Duque de Bragan-
ça D. Fernando I do nome

; que era neto do Sereniffimo Rey
D. João I

, e rambem do noífo invido Condeftavel , de quem
efte íegundo D. Nuno Alvares Pereira , naÔ íó deduzio o no-*
me inteiro

, mas herdou o valor , e fortuna para o imitar
nas emprezas militares.

H2 5 Sérvio efte Cavalhero em Ceuta com tal fatiV
façao, e tantas ventagens, que mereceo (como feu payjo

env

Sua nobreza*

Seus empregai

A

"*tih :
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Vera Cruz.
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emprego de Governador da quella Praça. Foy Mordomo móf

da Rainha Dona Catharina , mulher d'ElRey D. Joaõ III , e

defte Monarca Vedor da Fazenda. Comrahio ílluftre matri-

monio com Dona Maria de Noronha, filha de D. Martinho

de Caftellobranco, I Conde de Villa-Nova , e da Condeíia

Dona Mecia de Noronha. Entre as muitas virtudes de D.Nu-

no Alvares Pereira, efpecialmente refplandeceo huma notó-

ria devoção a noíTa Mãy Santiííima do Carmo , em cujo ob-

fequio naÓ perdia occafiaó de honrar , e íervir aos feus

Religioíos. Depois de exercitar nefta Capella heróicas ac-

çoes
&
de piedade, acabou a vida temporal, fem deixar fuc-

ceííao. Seu corpo foy fepultado na mefma Capella debaixo

veja.fen.w de hum campa , onde fe lavrou o Epitáfio , que abaixo trans-

creveremos.

1426 Depois da morte defte noíTo Bemfeitor ,
e de

fua mulher, querendo os Religioíos coníervar o luzimento

da Capella, que já por falta de Adminiftradores era menos

frequentada ; confeguiraô inftituirfe nella huma nobiliffima

Irmandade ,
que fe compunha dos principaes Fidalgos do

Reyno, para fe empregarem nos cultos da portentola Ima-

gem de ] ES U Chrifto crucificado, que alli fe adora. Por

eíla caufa, também a Irmandade íe chamava da Vera Cruz»

e achamos fer fundada no anno de 1586; tempo em que os

Prelados defte Convento confeguiraô o poderem fechar a an-

tiga porta traveíTa da Igreja, que ficava no lugar onde hoje

encofta o Altar do Santiflimo Sacramento ; cuja noticia dare-

mos quando da fua Capella tratarmos. No anno de 1600 fe

reconhecia nefta Irmandade hum tal augmento , que na opi-

nião commua, era das melhores da Corte.

1427 ElRey D. Filippe III deCaftella, ell defte no-

me em Portugal lhe fez mercê de meya arroba de cera, ca-

da hum anno, para fempre, por Alvará do mefmo anno de

1600: e efta efmola era recebida na Chancellaria dos Con-

tos defta Cidade. O SereniííimoRey D. Pedro II confirmou

a mefma mercê por novo Alvará, que afíinou , e foy palia-

do em 16 de Agofto de 1697, o qual fe acha na Chancella-

ria mór da Corte , regiftado no Livro de Oíflcios
,

e Mer-

cês a folhas 108. Cobra-fe com eífeito a dita eímola pelos

Efcravos da Cadêa , que naquelle tempo tinhaõ já o tifo da

Ca-

Mercê d'ElRey

D. Filippe II.

Confirmação

da mercê.
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Capella

; porque a Irmandade da Croz veyo a extinguirfe,
por falta de zelo nos Irmãos

, que totalmente afroxaraó dei
pois, que deite Convento fe aufentou o noílo Venerável Pa-
dre Fr. Luiz do Rofario : o qual em ódio da Fé , efpecial-
mente por exercitar o Sacramento da Penitencia, padeceo nas
mãos dos Hereges iJluftremartyrio, aos 7 de Março de 1619,
como na relação da fua vida diffufamente diremos.

1428 O infígneJorge Cardofo no feu AgiologioLufi-
tano affirma : Que a etle Je deve a nobre Irmandade {como
Autbor principal delia) do Santo Crucifixo , que efia no Cru-
zeiro do Carmo de Lisboa. Também o Padre Meftre Fr. Ma-
noel de Sá nas fuás Memorias Hiftoricas he do mefmo pare-
cer. Porém iíto fe deve entender do augmento , e confer-
vaçaò da dita Irmandade, e naó da fua primeira erecção:
porque aquelle virtuofíffimo Religiofo profeflòu neíle Conl
vento a 14 de Outubro de 1607 : e já no anno de 1600 a
Irmandade eftava fundada, como prova o Alvará acima de-
clarado

, e poderíamos confirmar com outros irrefragaveis
monumentos. Bem he verdade, que da dita Irmandade fe
intitulou Mini/Iro : porém naquelle tempo aífím chamavaó
aos Direclores Efpirituaes das Confrarias, que hoje fe no-
meaõCommiírarios, como fe vê no Compromjflò da Con-
gregação de Efcravos da Senhora da Boamorte

, que já alie-
gamos. Hum papel impreíío

, que fe achou entre os mais
antigos da Secretaria da mefma Irmandade, nos tira toda a
confufaó, porque diz expreílamente : Que lhe deraôprfack
pio os principaes Fidalgos defie Reyno : e que ficara quafi ex~
tinaa com o falecimento de bum devoto (efte era o Venerá-
vel Religiofo) que a continuou por alguns annos.

1429 > Extinguio-fe com effeito aquella illuftre Irman-
dade: e naõ havendo íucceflbr de D. Nuno Alvares Pereira,
que entraííe a adminiftrar a Capella, tornou o domínio del-
ia aos Religíofos , os quaes pondo em boa arrecadação to-
do o preciofo , foraó continuando o mefmo culto, que an-
tes fe dava á milagroía Imagem do Senhor crucificado, a
quem grandiosamente feftejavao no dia da Invenção da Cruz.
Aílím o praticarão até o anno de 1675, no qual fe refoU
verão a conceder o ufo da dita Capella aos Irmãos de Nof-
ía Senhora da- Encarnação , chamados Efcravos da Cadêa ,

P. Fr. Luz do
Roíario.

Opiníaõ regei.

rada.

Agiol.Lufi.Tom.

75-

Sá Memor, Hifl*

Tom li. n. 104.

Num, 1411,

Domínio da
Capella.

» " :

'
;
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debaixo de varias condições, expreíTadas em huma Efcritu-

ra, que fez o Tabaliaõ Luiz Corrêa de Almeida, aos 13

de Outubro do mefmo anno. Mais de hum leculo havia,

queefta Irmandade fe empregava nos cultos da Mãy deDeos

na Capella collateral, que anualmente he da Senhora Santa

ANNA: e porque nos parece conveniente dar noticia, naò

fó do eítado, em que exiíte , mas também do feu antigo prin-

cipio , aqui o exporemos da maneira feguinte.

1430 Feios annos de 15 50 Fernando de Lima Brandão;

neto do grande Duarte Brandão , e Adminiftrador da fua Ca-

pella, em que acima falíamos ; por caufa da fumma devo-

ção
,
que fempre teve ao ineffavel Myfíerio da Encarnação,

mandou fazer huma grande Imagem de vulto da Mãy de Deos

com efte titulo; e logo a collocou na dita Capella, difpon-

do , que eíta dalli em diante tomaíle a mefma invocação.

E querendo augmentar o culto da mefrr.a Senhora , juntou al-

gumas peíToas principaes da Corte : e com ellas inftituío hu-

ma plaufivel Confraria, da qual ( fegundo moftra o feu Li-

vro antigo) elle,- e feus defcendentes forao fempre os Jui-

zes. Por occafiaÕ do emprego concorriao com efmolas avul-

tadas, naó fó para a Fefta da Encarnação , que fempre alli

celebrarão no feu dia próprio; mas também para as do Na-

tal, Pafchoa, e outras principaes do anno; cuja memoria

fe acha em annos continuados no Livro das defpezas.^ Cref-

ceo a devoção , e fe augmentou o numero dos Irmãos em

tal forma, que no anno de 1597, em que era Adminiftra-

dor da Capella outro Fernando de Lima Brandão, filho do

que acima nomeámos ; a Confraria da Encarnação fe avalia-

va por huma das mais numerofas, e das mais eftimadas da

Breve Pontifi. Corte. O Papa Clemente Vlíí neíTe anno lhe concedeo, em
cio '

beneficio efpiritual dos Irmãos , hum Breve de copiofas In-

dulgências paliado em Roma , aos 13 de Mayo , o qual prin-

cipia: Inefabile GloriofxVhgiMs, &c. e fe guarda na Secre-

taria da Irmandade , e no Archivo deíle Convento.

1431 Afíím perfeverou a dita Confraria até o anno de

1656 , no qual tomou naô fó nova forma de governo, mas

differente denominação ; porque dalli em diante os Irmãos

fe intitularão : Efcravos da Cadèa de Nojfa Senhora da En-

carnação. O fundamento, que occorreo para eíle additamecH

Irmandade re

formada.

».' ÍO,

1
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to foy o feguinte. Na Ermida de NoíTa Senhora da Pureza,
que fica na parte mais inferior da calçada da Gloria deita Ci-
dade

,
fe começarão a lançar com ceremonias Ecdeíiafíicas

aos Fieis humas cadêas , ou no braço
, ou no pefcoço , me-

diantes as quaes moftravao
, que fe conftituiao Efcravos da

Mãy de Deos. ANudiaÕ ás palavras de humiliacaÕ , que a
mefma Senhora diíTe ao Embaixador Celeíle

, quando lhe an- túuIo de Er.

nunciou a Encarnação do Divino Verbo : Ecce ancilla Domi- cravos da Ca

m
, as quaes dizem no vulgar: Eis-aqui a E/crava do Penhor.

E ainda que muitos annos antes ufáraõ os Fieis \ em obfe-
quio da Mãy de Deos

, prenderemAc com as taes cadêas, era
por acção própria

, fem miniírerio de Sacerdote , nem ben-
ção alguma Eccleílaírica : de forte, que nefta Ermida fe deu
principio a receberem -fe as cadêas na fórma

, que hoje fe pra-
tica

, ficando os Efcravos da Senhora unidos em Confrater-
nidade.

I43 2 Attrahidosos moradores da Cidade , de huma
fama emulação no modo de fazerem á Senhora da Encarna-
ção aquelleiacrifkio, concorriaõ taÕ fervorofos, e erao tan-
tos em numero

, os que fe lhe orTereciaõ por Efcravos
, que

na Ermida nao cabiaõ, nem fe lhes podia dar nella a necef-
faria expedição. Daqui procedeo o difgregarem-fe muitos
xhquelles Irmãos , e procurar cada hum delles Igreja mayor,
onde mais commodamente íe houveíTe de eftabelecer aquel-
la Religiofa acçaÔ de piedade. Alguns por affeiçao particu-
lar, vieraõ bufcar a Irmandade da Encarnação do Carmo,
e nella começarão a receber cadêas na mefma fórma

, que
fe praticava na Ermida, conftituindo por efte modo novo ef-
tylo de Confraria. O primeiro, que nella entrou, e fez ef-
crever feu nome no Livro dos AíTentos dos Efcravos , foy o
noflfo Venerável Fr. Simaô de Santa IVlaria, Irmão da vida
acliva

, e Sacriftaõ da Igreja , taô conhecido pelas fuás he-
róicas virtudes, como refpeitado pela fama de feuseftupen-
dos prodigios

, dos quaes em lugar competente faremos a de-
vida memoria.

J 433 Supplicàraô logo os Irmãos ao Papa Alexandre
Vil , que neíTe tempo governava a Igreja , para que be-
nignamente^concedeífe aos devotos da Mãy de Deos

, que
fe aílinalavaõ com as fuás. cadêas , novas Graças, e Induteen- Bre^ p«uí6,

^-\ s ^ cio,

Oooo cias.

V. Fr. Símaõ
de Santa Má*
ria.

\>l
v
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cias. Com efTeito alcançarão de Sua Santidade efte beneficio

para rodos os Fieis de hum , e outro fexo , que entraífem

na dita Irmandade de Efcravos, e nella fervihWO que tu-

do íe acha expreííado em hum Breve ,
que íe palTou em Ro-

ma , aos 5 de Dezembro de 1658. Principia: Cumjicutac-

cepimus, &c. e delle fe guarda o original na Secretaria da

Irmandade, e hum tranfumpto authentico no Archivo defte

Convento. Com a noticia de eftar a Irmandade enriqueci-

da de tantos Privilégios efpirituaes , a mayor parte do Po-

vo, que dividido pertendia fundar em varias Igrejas, diftinftas

Confrarias da Cadêa , veyo bnfcar a noffa da Encarnação;

a qual ficou por eiTa caufa, taonumerofa, e opulenta , que

na razão de Irmandade, nunca até aquelle tempo le vio ou-

tra femelhante.

1434 Em hum antigo papel impreílo , que vimos *

Numero dos das defpezas da mefma Irmandade, conda haver , no anno

de 1674 Irmãos vivos, quatro mil oitocentos e cinco : e

da Efcritura acima allegada, fabemos, que paíTavao de fe-

tenta em cada hum anno os Irmãos falecidos, que vinhao a

fepulturar nos feus jazigos. Daqui procedeo o comprar a di-

ta Irmandade os muitos Covaes, que tem no Clauftro
,
alem

dos Carneiros da Portaria principal , onde a mefma Irmanda-

de fez duas fermofas , e bem ornadas cafas. Com as gran-

des efmolas
,
que entaÔ recebia , fez quaíi toda a prata da

Capella, que he muita, e boa. Era em fim naquelle tempo,

tanta, e taò univcrfal a devoçaÕ com a Senhora daCadea,

ou da Encarnação deita Igreja ,
que a fua Irmandade era cha-

mada para acompanhamentos de alguns defuntos ,
que lhe

naõ pertenciaõ : e entaô , fem taxa na efmola ,
^aceitava a

que voluntariamente lhe queriaÕ dar. Por efla razão , no feu

iq« Livro antigo das receitas fe achao differentes preços nos di-

tos acompanhamentos: e o mais aventajado ,
que vimos,

he de dous toftões.

1435 Faziaô os Irmãos na fua Capella muitos Exer-

cícios efpirituaes ; e alguns , nunca até aquelle tempo ou-

vidos, nem praticados em outras Confrarias. Em todos os

Sabbados do anno com indifpenfavcl aííiítencia da Mefa, e de

grande numero de Irmãos , cantavaó a Ladainha de Noíía Se-

nhora , depois da qual tinhaõ Oração, e difciplina. Na Se*

mana

Acompanha
mentos

hiaõ.

Exercícios cfpi

situa es.

'
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mana Santa havia Laufprenne de Oração Mental , e Vocal em
todo o tempo, que durou a Soledade da Senhora. Repar-
tiaó-íe pelos Irmãos as horas, para cada hum fazer a fua on-
de fe achaíle : e a inftrucçaó daquelle Santo Exercido fe con-
tinha em bilhetes impreíios

, dos quaes vimos hum na Secre-
taria da Irmandade, que he do theor feguinte: Como bons Forma douU í.

E/cravos
, acompanhemos a Virgem MARIA Senhora Noffa, 5SSÍ&UK

em o fentimento , e Soledade , em que fe vio na morte , e fal-
ta defeu precto/o Filho JESU Chrifto nof/o bem : nao a ãefi,
amparemos em as trinta e oito horas

, que o teve na Sepultu-
ra , das três da Sefta feira da Paixaõ ã tarde, até ás quatro
da madrugada do dia de Pajcboa

, meditando , fentindo , e cho-
rando feu defamparo. Em particular Je recolhera na hora
abaixo a/finada , meditando fomente , ou regando juntamente^
togando- lhe pela extirpação das heregias , exaltação da Fé,
paz, e concórdia da Umftandade , neceffidades defle Reyno,
e por todos os Irmãos efcravos. E quem quiser na madruga-*
da do Domingo acompanballa no apparecimento de /eu precio-
fo Filho

, o poderá fazer , pedindo-lhe de alviçaras , o de que
fua alma necefjitar. E morrendo, enviarão efe e/crito á Me/a
para fe dar a outro Irmão.

1436 No anno, pois, declarado de 1675 Pearão irmio,d.c*
eítes Irmãos para a Capella da Cruz ; e do ufo deíla coma- )

d

a

éa

da

n

CrS
pcI"

raô poííe conforme a Efcritura, de que acima fizemos menção.
Era neííe tempo Prior defíe Convento o Padre Meftre Dou-
tor Fr. Thomè da Conceição , Deputado que foy do Santo
Officio

3 e íogeito de relevantes merecimentos , dos quaes
em feu lugar daremos larga noticia ; e Provedor da Irman-
dade D. António Alvares da Cunha , Senhor da Taboa , Trin-
chante dosReys D.João IV, D. Affonfo VI, eD. Pedro II,

Coronel de hum Regimento da Ordenança de Lisboa , e
Guarda mor da Torre do Tombo. Desde então ficou anne-
xa a efta mefma Irmandade da Cadêa , a que fora da Cruz.
E ainda que de preíente fe acha muito deteriorada em nu-
mero de Efcravos da Virgem Senhora, nem por iíTo faltaõ

á fua obrigação
; porque com os 300 Irmãos, que aclualmen-

te vivem , fazem grandioíamente as íuas feitas coílumadas.
Vem a fer : no dia primeiro de Mayo a da Virgem Senho-
ra da Encarnação , e a três do dito mez

(
que he dia próprio

Oooo 2 da

Feitas que fa«

?em.

I
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da Invenção da Cruz) a do Santo Chrifto ; expondo-fe em

ambas o Santiflimo Sacramento, na fórma exprelíada na Ef-

critura, onde fe ajuftou, que na Fefta da Senhora feria na

fua mão direita, e na de Chrifto no feu Lado. Para efte ef-

feito tem a Capella todo o neceífariocommodo, e fc prati-

ca efta acção , naô fó com decência , mas com grande luzi-

mento

1437 Nefta ultima fefta fazem huma folemne Pro-

ciíTao pelo âmbito exterior do Convento , na qual acompa-

nhaõ o Santiííimo Sacramento. Na cafa interior da Portaria,

onde os dios irmãos tem hum Altar precioío da mefma Se-

nhora , fe expõem a Cuftodia em quanto a Communidade

canta íolemnemente o Tanlwn ergo , éc. coftume antiquií-

fimo, e louvável, do qual refulta áquelles devotos Eícravos

huma incomparável confo!açao. Na Sefta feira da Semana San-

ta preparaõ com ornato competente, e com numerofos cí-

rios accefos a fua Capella , e alli fazem huma piedofa memo-

ria da Soledade , e Lagrimas da May de Deos ; correndo

por conta da irmandade o Sermão, e todas as mais def-

Repreftntaçtô

pezas daquelle devotiftimo A&o. Na aíliftencia das feftas,

e nas funções, em que os Irmãos debaixo da fua Cruz fahem
Fórm» das ca- a publico* u fa6 de capas brancas com murças azuis ; nas

quaes trazem da parte do coração huma pequena tarja ,
on-

de fe inclue hum Vafo de Boninas cercado de huma Cadêa;

fymbolo de que uíaó em todas as Gafas da mefma Irmanda-

de, com efta Letra: Humilitate placuit.

1438 Nas occafiões,em que fe admittem Andores, le-

Andor» com. vao hum da Annunciaçaó da Senhora , que convida as at-

Miffaíf''
c

tenções pela fumma curioíldade, com que foy obrado. Go-

vernaÕ-fe por hum bem ordenado CompromiíTo , impreífo

na Officina de Henrique Valente de Oliveira, no anno de 1662,

e confta de 30 Capitulos. Mandão fazer pelas Almas dos

feus Irmãos defuntos muitos fuffragios, efpecialmente no Oí-

tavario dos Santos. Pm todos os Domingos , e dias de guar-

da do anno, tem na Capella Mifla com aíMencia de irmãos

com tochas, applicada pelos Efcravos da Senhora , vivos,

e defuntos : e o feu Padre CommiíTario fe revefte em huma

Sacriftia,que a mefma Capella tem com as veftimentas necef-

farias, por detraz da Tribuna da Senhora. Confervaõ a di-

ta
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ca Capella na mefma fórma, em que a acharão: e porque he
em tudo diferente das outras da igreja, naÔ deixaremos em
íilencio a noticia da íba magnifica compoíiçaó.

r ri 439 ,

P° r cinco eíPaÇoíos degráos de pedra lavrada DcícriPÇ aõ

íe íobe para hum plano, onde por huma , e outra parte fe
daCapella'

dilata o Presbyteiio, em que aííenta hum Altar, que he o
mayor, eo mais fermoío da Igreja. Nelle por efpecial de-
voção celebrou muitas vezes MiíTa o gloriofo Apoftolo das
Índias S. Franciíco Xavier. O retabolo he comporto de altas
coíumnas douradas

, divididas em cinco elevados corpos, que
contem admiráveis painéis dos FaíTos da Paixão de Chriíto.
No meyo do primeiro corpo eílá a mageftoía Tribuna , on-
de íe coílocou, e fe venera a Santa Imagem da Senhora da im«.md»s*
incarnação, que até o anno de 1675 preíidío na outra Ca-

nhoca*

pelía. He de eftatura natural: e fem embargo de eftar feita
ha quaíi duzentos annos , he em tudo perfeita. Só nos dias
íolemnes

, é feitivos
, fe expõem ao Povo com grande pompa

de luzes, e bons adornos.
*

1440 No fegundo corpo, também fe abrio outra igual-
mente rica, e nobre Tribuna, onde reverentemente fe ado-
ra aquella portentofa Imagem deChriílò crucificado, que pe- qX de

Jo iummo refpeito, que infunde , e pelo milagrofo modo,
com que veyo authorizar efta Igreja , merece , que fe lhe
dediquem os puros effeitos da mais extremofa devoção. O Ar-
tífice defta Santa Imagem foy o infigne Miguel Angelo Bona.
nua, o mais perito nas Artes de efeultura , e pintura, que
Roma conheceo

, e o Mundo applaudio naquelie tempo.
Morreo em idade de 88 annos no de 1564, deixando em ca-
da huma das fuás Eílatuas hum excelfo padrão , que lhe eter-
niza a memoria, e lhe dá íegunda vida nas vozes da Fama.
Das próprias mãos de taÕ confummado Meftre fahio aquella
Sagrada Imagem eículpida , e encarnada tanto ao natural ,
que os profeíTores de huma, e outra Arte julgao , haverfe
nella defempenhado a idéa , com que o Author íe prevenío
para a reprefentaçaõ do Prototypo.

1441 O Cardeal D.Luiz de Torres, Arcebifpo de Mon- efem,»».
tteal, iabendo em Roma, que feus illuítriílimos parentes Dio
go de Torres, e AfTonfo de Torres, tinha6 nefte Convento
Capella propna, mandou de mimo para o meímo Convento

aquel-

Obra de Mi-
guel Angelo.

dou.

v
>f ..

ffoM
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aquelle prcciofiflimoThefouro dentro de hum decente caixão,

o qual da parte de fora trazia por marca o letreiro íeguinte:

Vara entregar no Convento doCarmode Lisboa. Succedeo, pois,

succcdeo Fun- 3 infelicidade de fe perder o navio, onde vinha o Santo Cru-

darfe* navio.
c jfixo . e naõ fe podendo falvar coufa alguma, do que le

tranfportava, íó o caixão da Santa Imagem ficou intaclo fo-

bre as ondas , e entrou pela barra , feguindo o mefmo rumo

por onde fe encaminhaõ as embarcações. Huns peícadores,

que carnalmente virão furgir fobre as aguas aquelle volume,

o feguiraô , até que feguráraô o caixaô , e o meterão den-

tro do feu barco. Atlim que chegarão á Ribeira, governan-

do-fe pelo dito letreiro , vieraó a cfte Convento dar avifo

do fucceiío. Forao os Religioíos abrir o caixão ,
e achando

seile a dita Imagem; dalli a levarão para a Igreja da Mife-

ricordia, onde ficou depofitada , em quanto le diípoz huma

folemniflima Prociflaó , na qual com feftivo applaufo dos mo-

radores deita Cidade foy trazida para o noíTo Convento. Nel-

le começou a difpender com os Fieis tantos favores ,
que

naÕ ceifava o concurfo nefta igreja , aífim dos que vinhao

pertender, como dos que voltavaó a gratificar benefícios.

1442 Foy a Santa Imagem collocada ,
primeiro no

Capitulo novo, em huma Capella ,
que então era de AfFon-

fo de Torres, como já diífemos ; e depois na dos Heis, ou

Finados de Deos, em fatisfaçaÓ da claufula da Eícntura fei-

ta com o mefmo AfFonfo de Torres. Ultimamente fe collo-

cou nefta Capella da Cruz, no mefmo lugar, que agora oc-

cupa a Imagem da Senhora da Encarnação. No anno de 1675

quando defta dita Capella tomarão poífe os Irmãos da Cadea,

abrirão, e dourarão outra nova Tribuna , onde anualmente

eftá accommodado o Santo Chrifto. He também de adver-

tir, que a pintura deita Sagrada Imagem, he a meíma antiga,

que á imitação da cor natural lhe applicou em Romano feu

famofo Artifice; o qual fe por outras infignes obras naò hou-

veífe no Mundo adquirido taô illuftre nome, fó pela fumma

perfeição defta Sacratiflima Imagem poderia merecer inter-

minável gloria.
;

1 443 Ao pé da Cruz eftá a Imagem da benbora da So-

ledade ,
que até o anno de 1707 occupou a Capella colla-

teral, que hoje he da Senhora Santa Anna. He Imagem mui-
1

-*
J

to

Capellas emc[

íoy collocada.

Num. 14! 3.

Imagem daSo»

kdade.

iimn. 1397.
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to miíagrofa, e teve mayor veneração depois daquelle me-
morável fucceíTo, que os moradores deita Cidade prefenciá-
raó em huma Prociííaò de Preces

, que defte Convento fahio
para alcançarem de Deos o triunfo das Armas Portuguezas
contra as Caíblhanas, quando no anuo de 1663 prevalece-
raõ na Cidade de bvora. Kia na ProciíTao a dita Imagem,
e levava nas mãos hum pape! , no qual fe continha a°íupl
plica, que a Deos, por íliaintcrceflaõ, íe fazia. Aconteceo,
pois, que na rua dos Douradores cahio das mãos da Senho-
ra a Petição: e com eíie accidente foy tal o Mo , e motim
do Povo, que os Religiofos acudirão a pacificallo, feguran-
do-lhes, que eíla acçaõ nao era (como elles íuppunhao

)
preíagio de ruínas , mas fim glorioío annuncio de felicida-
des Affim íe vio claramente : porque antes de recolhida a
ProciíTao chegou hum próprio com a proípera noticia de ef-
car jã aquella Cidade recuperada. O que ouvido, renderão to~
dos a Deos as graças devidas , por lhes dar naqueíla pare-
cida cafualidade hum evidente final do bom defpacho, que pe-
las mãos defuaMãySantiflima concedera ás noíías fupplicas.

1444 No meyo do terceiro corpo do retabolo eftá hu-
ma grande janella do Coro alto, que íe rafgou para fe ver KJ

4""*
a Igreja. Os dous últimos corpos fe enchem com painéis: e
aííim eíles

, como todos os do retabolo, tem cortinados
preciofos. Na parede da parte do Evangelho ha duas finiííí-

mas pinturas, que reprefentaô o Triunfo, e Exaltação da
Cruz. No pavimento da Capella

, que he bem lageado, fe

diftinguem três grandes campas. Na do meyo fe lê : Aqui faz, E^e° ** &•

D. Nuno Alvares Pereira, filho de D. Fernando de Menez.es, *£»?""
fegundo Marquez, de Villa-Real', e da Marquesa Dona Maria
Freire ; e fua mulher Dona Maria de Noronha , filha de D.
Martinho de Caflellohranco , Conde de Villa-Nova > e daCon-
deffa Dona Mecia: faleceo no fim de Dezembro ^1553. Naõ
temos appropriado a efte Cavalhero o appellido de Noronha,
porque em nenhum dos muitos Inftrumentos

, que vimos com
o feu nome no Archivo defte Convento , o achamos ; e ate
nas Efcrituras

, que celebrou peífoalmente com os Prelados,
fe acha o feu nome íó com os appellidos

, que referimos.

1445 Na campa da parte do Evangelho íe lê: Sepul- outrosEp,^

tura de Dona ígnez, de C&flro , mulher que foy do Regedor
fios *

Louvem

.
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Lourenço da Syha , com licença do Conde. Na da parte da

Epiftola, diz : Aqui efla depofitado o corpo de Bernardim de

Taxora de Souja , Repofteiro mor de Sua Mageftade : fale-

ceo em 6 de Agofio de 1652. Em fim nefta Capella, como

em jazigo próprio, foy fepulcado D. Miguel Luiz de Menezes,

III Conde de Valadares, do Confelho d'E!Rey , Deputado

da Junta dos Três Eftados , Coronel do Regimento dos Pri-

vilegiados , &c. Varaó digno de plaufivel memoria pela bon-

dade de animo, piedade, e outras egrégias virtudes, que

praticou até á morte, a qual aconteceo a 11 de Dezembro

de 1744. E pela razão de fer herdeiro de D. Miguel de Me-

nezes , Duque de Caminha , também os Teus illuftriífimos

defcendentes tem o ufo, e a.pofle do mefmo jazigo.

CAPITULO IX.

Ba milagrofa Imagem intitulada Senhora da Porta do Clau-

ftro: e da efpecialifima devoção , que lhe tem

os moradores defta Cidade.

^46 £~*\ Obre a fermofa porta, que dá ferventia da

^^ Igreja para o Clauftro, entre a Capella do

kJJ topo do Cruzeiro , e a primeira da nave

feptentrional , em que de prefente falíamos ; eftá huma per-

feita Imagem da Mãy de Deos , pintada a freíco nos már-

mores da parede. Bem ponderada a femelhança , que tem

com as pinturas da abobeda do dito Clauftro, entende- fe ,

que he obra do mefmo tempo , feita com o mais apurado ,

e fino pincel. Pelo Habito da Ordem ,
que vefte , e pelo Ef-

capulario pequeno, que moftra pendente da mão, he propria-

mente Imagem de Senhora do Carmo. Porém a fynceridade

do Povo lhe começou a dar o titulo do lugar, onde he vene-

rada, e ninguém a nomêa, fenaõ Senhora da Porta do Clauftro.

Tem nos braços o Menino JESU: mas taô chegado ao feu

belliífimo rofto, que parece querer exprimir nefta acção os

carinhofos agafalhos do feu maternal ,
puro , e infaciavel

amor.
1447 Aex-
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1447 A extremofa fermofura defta Sagrada copia fov Prín£íPioti^
„_:.,„ : ! 1 1 1 n .

°
«/ teve a fua ve-

neraçaõi
o motivo principal dos reverentes obfequios, com que os
Fieis fe dedicarão ao Soberano Original : porque fucceden-
do (talvez por infpiraçaõ Divina ) meditar hum devoto da
meíma Senhora na fua admirável efpecioíidade, lhe ficou tao
fantamente affeiçoadO) que naõ gozava no Mundo tempo mais
feliz

,
do que o deftinado para empregar nella os olhos. Vi-

nha mais vezes do que podia, a eíla Igreja, fó por lhe fa-
zer aííiítencias: e crefcendo com a frequência dos obfequios
o amor, quiz que eíle ficaíTe conhecido no piedofo donativo*
que lhe orfereceo de huma aíampada, que logo na fua prefença
fe accendeo, e ficou naquelle lugar ardendo continuamente»
Efta novidade acompanhada do fervorofo zelo, com que o de-
voto expunha o muito

, que a Mãy de Deos em toda a parte
,

e em qualquer pintura merecia fer amada, e fervida, attra-
hio de tal modo os ânimos dos Fieis, que os inclinou a porem
luas efperanças na Senhora da Porta

, quando em cafos árduos
pertendiaõ da Omnipotência Divina effeitos milagrofos.

1448
^
A Virgem Senhora , querendo entaÓ defempe-

nhar naô fó a natural benignidade , com que favorece aos
homens

, mas igualmente a palavra do feu devoto , que a
todos fegurava a prompta fatisfaçaÕ de feus defejos ; come-
çou a obrar tantas , e tao pafmofas maravilhas

, que com bre-
vidade deu a conhecer o muito , que fe comprazia nos cul-
tos, que a eíla íua preciofa Imagem fe confagravaÓ. Entre
outras pelíoas, que naquelle tempo receberão benefícios,
houve huma piiffima mulher , que lhe prometteo fazer hu-
ma grandiofa feita

, fe do Senhor lhe alcançaíTe bom fuccef-
fo, em hum pleito de formidáveis confequencias, que trazia
com huma parte poderofíffima , contra a qual nada valiaõ as
diligencias humanas, e eítava certa, que fó por milagre o
poderia vencer. Foy de admirar a brevidade , com que a ora-
dora fe achou favorecida da fua efficaciííima Advogada : por-
que entrando em fi os Miniftros , que por alguns refpeitos
lhe contradiziaò a razaó , logo lhe acharão juftiça , e fen-
tenciárao aquella importante caufa em tal forma

, que pelas
circumftancias fe conheceo fer efTeito de auxilio fuperior.
Satisfez a devota mulher o feu voto : e no Sermão da feíh,
que foy folemniííima, fe publicou a maravilha, moftrando

PPPP o Prega-

Ptodigíos dá,

Senhora.

Huma particu»

lar maravilha»
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o Pregador, que a felicidade do fucceíTo-excedéra as forças

da natureza.

1449 Ao mefmo tempo fe referiaô outros , ainda mais

portentoíos favores da mefma Senhora , obrados em benefi-

cio da íaude do corpo , e da falvaçao das almas de grande

numero de peíToas, que lhe gratificavao o beneficio com os

defpojos das enfermidades , e padrões feitos de cera, e tam-

bém de prata , os quaes pendentes na circumferencia da fua

Santa Imagem compunhaõ hum gloriofo adorno. Multiplica-

vaó-fe as feftas deita Divina Senhora , celebradas em acção

de graças pelas innurneraveis mercês ,
que aos moradores

deita Cidade continuamente fazia: e tal era nefta Igreja o

concurío dos feus favorecidos ,
que para lhes fatisfazer os

defejos , com as fuás meímas eímolas íe guarneceo de ta-

lha dourada a porta , e fe levantou hum Altar, onde em

honra da mefma Senhora fe diziaó as muitas MiíTas de efmo-

la, que íe lhe promettiaó. Efte Altar he portátil, mas fei-

to com tal idéa , que fechada a porta nas occafióes , em que

fe arma, faz a figura de hum curiofo retabolo, que fe re-

mata com o precioío Nicho da Santa Imagem.

1450 Muito fe diftinguio no amor, e nos obfequios

da Mãy de Deos com efte titulo Dona Marianna Terefa de

Lencaftre ; Senhora , que nao fó pelo feu claritíimo nafci-

mento , mas pelos muitos dotes da natureza , que a enrique-

cerão , e virtudes Chriftãas , que a ornarão, foytaõ\ co-

nhecida, como venerada nefta Cone. Era filha de Simão de

Vafconcellos eSoufa (Governador da Cafa d cElRey D. Pe-

dro II fendo Infante ) e de fua mulher Donajoanna de Tá-

vora , Dama da Rainha Dona Luiza , e Camerifta da Rainha

de Inglaterra Dona Catherina. Cafou a primeira vez com Ay-

res de Soufa e Caftro ,
Commenclador de Alcáçova de San-

tarém , Governador de Pernambuco , e Deputado da Junta

dos Três Eftados. Segunda vez cafou cora D. Chriftovaó Jo-

feph da Gama, que fervindo na guerra foy Coronel de hum

Regimento de Infantaria; e depois foy Veador da Cafa da

Rainha Dona Marianna de Auftria, Noíla Senhora, Commen-

dador da Ordem de Chrifto , e Alcaide mor da Villa de Cin-

tra. Achava-íe com a defconfolaçaó de nao ver o deíejado

fruto do Matrimonio. E como no íegundo cafamenco fe lhe

fazia
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faziam ais íenlivel a falta de fucceffaõ , valeo-fe da Soberana Mercê que ihc

Penhora
, a quem amava, para o beneficio de lhe dar her-

f" a Senbora *

deiro á fua Caía: íupplica a que a Mãy de Deos Jogo re&
pondeo com os íinaes de fecundidade 3 ate que no dia 23
dejunho de 1704 deu a luz huma filha, que naÕ fó nos do-
tes, mas também nas boas inclinações he lua verdadeira imi-
tadora,

1 45.1 Em jufto reconhecimento de fer efta prezada fi- seu ag radcd-Jna dadiva elpecial daquelia liberaliilima Senhora, fazendo mene0<

mayor eftimaçaÕ do leu 1 itulo
, que dos authorifados appel-

Jidos de tantos Progenitores iliuftriíiimos, lhe chamou; Do-
na Mana da Poria, ao qual nome depois fe acerefeentou

o

appellido de Lancaítre. Além delia publica demonftraçaô .

deu outros mamfeftos finaes do muito
, que a taô poderofa

Interceffora era obrigada; dedicando-fe ao feu fetviço em
todo o refto da vida

, que depois de dar fucceffaõ á fua Ca-
la foy breve. Até depois da morte quiz perfeverar na Por-
ta jnntoá Imagem da Senhora; porque mandou, que lhe
iepultaííem o corpo naquelle lugar : o que com eífeito íe
executou no meímo anno de 1704, em que a dita Senhora
íaleceo, e na campa raza do íeu jazigo fe lê: Sepultura
de Dom Chnftovaõ Jcjepb da Gama , e de fua mulher Dona
MarmmaTerefa de Lancaftr

e

, e de Jeus herdeiros, edefi
cendtntes 1705. Porém ainda que alli fe faz menção de D.
ChnftovaõJofeph da Gama, naõ he porque eftivefíe morto
naquelle tempo, pois he certo, que acabou a vida em 1 6 de
Outubro de 1724 ; mas fó para moftrar o dominio, que ti-.

nha na fepultura.

1452 Dona Maria da Porta de Lencaftre, que em tu-
do reprefenta a peffoa de taÕ authorifada Mãy , foy Dama *^í&
du keremflima Rainha Dona Marianna de Auftria, NoíTaSe-

caítre*

nhora. Caiou a primeira vez com D. António de Lencaftre
filho herdeiro de D. Rodrigo de Lencaftre, Commendador de
Coruche. He fegunda vez cafada com António Joaõ Jofeph
Joaquim de Saldanha, Gentil-homem da Camera do Infante
D.Manoel, filho herdeiro de Ayres de Saldanha de Albuquer-
que, Gentil-homem da Camera do Infante D.Antonio , Go-
vernador que foy do Rio de Janeiro, &c. Bem moftra a ex-
tremofa devoção, que tem á Virgem Senhora, naõ íó pe-

p PPP 2 hs
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las continuadas vifitas, que fe lhe faz, mas peia avultada

efmola com que concorre para a feita annual da mefma San-

ta imagem , que he de preiente no dia2deJulho, dedicado

ao inerTavel Myíierio da Viíltaçaõ : e fe faz a dita feíla com

tanta folemnidade, e grandeza, que compete com as mayores.

Em quanto viveo a CondeíTa da Ponte D. Anna Maria de No-

ronha , filha dos Marquezes de Cafcaes , e primeira mulher

do 111 Conde da Ponte AntónioJoíeph de Mello e Torres ,

Azeíte

ad
P
a

ara * em Que™ acima falíamos ; lempre deu o azeite neceííario para

fe confervar accefa a alampada defta Senhora. Depois da fua

morte concorre com o meímo piedoío donativo o Principal

António Francifco de Saldanha , filho do famoío Joaó de Sal-

danha da Gama , e de fua mulher Donna Joanna Bernarda

de Lancaftre. O motivo, que tem para lhe fazer efte obfequio,

he coníiderarfe afilhado daquella meíma Senhora no Bautif-

mo : e pertende , que em todos os progreílos da vida lhe

aííiíta com os felices defempenhos de Celeftial , e poderofa

Madrinha.

1453 Sobre o arco defta porta, dentro do qual eftá

a pintura da Senhora , fe dilata o noUb grande Órgão , que

pela fabrica, e pelo ornato he dos mais fingulares , e applau-

didos nefta Corte. O Meftre f
oaõ Henriques de naçaõ Ham-

burguez, e de profiíTao Catholico Romano , foy o que o

fez, e o acabou no anno de 1722. Para efta utilifíima obra

concorreo com a deipeza de quali oito mil cruzados o Padre

Preíentado Fr.Jofeph de JESU MARIA, CommiíTario que

foy da Venerável Ordem Terceira , Varaó de efpirito Apo-

ftolico, que teve nos Púlpitos gloriofo nome , ena Religião

univeríal refpeito, devido á fua exemplar obfervancia , como

diremos nas memorias da fua vida : e todo efte pecúlio jun-

tou das efmolas, que licitamente recebia dos feus Sermões.

Também a Communidade deu para fe pagar a obra de talha,

mais de três mil cruzados, e o Auguílo Monarca D. Joaò V
Noíío Senhor, que Deos guarde , nos mandou entregar pa-

ra a defpeza da varanda , a efmola de quatrocentos mil

reis.

1454 No pavimento onde aífenta o Altar, ha hum
Carneiro nobre ,

que para íi , e feus defcentes mandou fa-

zer naquelie lugar ChriítovaÓ Fernandes de Padilha. Tem.na

s £ campa

Noticia do Ór-
gão.

Carneiro no
brc.
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campa levantadas de relevo as Armas defra antiga, e efcla-
recida Familia : e poílo que as taes Armas , denotando an-
tiguidade gloriofa, efíao já muito gafias ; ainda nellas fe di-
ftingnem as Pás, e as Luas do Eicudo, e também a Águia
do tymbre, com que os Padiíhas

, por mercê feita aos ieus
mayores

^ compõem as Armas, de que ufad. Debaixo do Eí-
cudo íe lê o Epitáfio feguinte: Sepultura de Chriftovaô Fer-
nandes de PadUba , Ejcudeiro Fidalgo , e CavalUiro da Ordem
de Santiago

, e de /eus herdeiros : anno de 1535.
-

. 1455 Foy efte Chriftovaô Fernandes de Padilha hum
CavalheroCaftelhano, que em companhia de dous irmãos,
e hum primo paíTou a Portugal no tempo das Communida- 4

,
des de Caftella, em cuja horroroía fubleVaçaô fe julgarão com-
prehendidos. E como era legitimo deícendente dos Fidal-
gos defte ultimo appeliido, que fempre floreceraõ naquelle
Keynoj EIRey D.João III, que pouco depois cingio a Co-
roa Portugueza

, lhe deu o foro de Efcudeiro Fidalgo da fua
Caía, o qual antes do anno de I 572, era dos melhores *
mandando-lhe também paliar brazaô de Armas, comas no,-
brej circumftancias, com queíe concediaô naquelle tempo: tu-
doem attençaô á qualificada nobreza defte Cavalhero,. fe-
gundo o que vimos em monumentos firmes. E cafando o dir
to Chriftovaô Fernandes de Padilha em Portugal com Dona
Anna de Miranda, filha de Pedro de Miranda, Commen*
dador da Ordem de Santiago; eílabeleceo cafa , da qual pro-
xedeo o noíTo virtuofo Padre Fr.Luiz de Padilha , que ne-
fte Convento acabou a vida temporal com evidentes ftnaes
de ir gozar a eterna, como na fua vida efereveremos. Dei-
xou, pois, o dito Chriftovaô Fernandes de Padilha aos feus
xlefeendentes- efte jazigo, do qual he actualmente poííuidor
feu quarto neto, por varonia, Pedro Noberto deAucourt e
Padilha, Cavalleiro profeílo da Ordem deChrifto, Fidalgo
da Cafa de Sua Mageftade , e feu Efcrivaô da Camera no
DefembargodoPaço, cujo filho, chamadojofeph Cirne da
Sylva, falecido de pouca idade , foy o ultimo , que, depois
de outros naô menos ennobrecidos parentes, fe depofítou ne-
fíe Carneiro.

Chriílovâõ

Fernandes de
Padilha , quem

Pofluidor de
ftu jazigo.
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CAPITULO X.

T>as nove Capellas , que defde a porta do Clau-

Jlro correm d face até o fim dejla nave

SeptentrionaL

§. I.

Da Capella chamada anualmente de Noffa Senhora do Soe-

corro : e da Irmandade , que nella exifte.

Primeira Capella das que eílao á face ,

be da invocação de NoíTa Senhora do

fc
Soccorro. Logo na fua fundação foy con-

fagrada á Senhora SantaANNA, de quem falíamos com indi-

viduação no Capitulo VI. Alli íe erigio huma Confraria para

augmento do culto da mefma Santa : e o Papa Gregório XIII

a enriqueceo de Indulgências, que fe publicarão no anno de

1584. OSummario delias fe imprimio, e fe guarda noAr-

chivo deíle Convento com o titulo feguinte : Graças , e In-

dulgências concedidas ora novamente á Lonfraria da Bemaven-

turaâa Santa ANNA> inftituida pelos /eus devotos na fua

Cape/la antiga do Mofleiro de Noffa Senhora de Carmo dejla

Cidade de Lisboa. Ainda no painel principal, que eftá no me-

yo do retabolo , fe vê huma fingular pintura da meíma San-

ta , recebendo das virginaes mãos de fua purivTima Filha o

MeninoJESU : acçaõ que naõ he imprópria ;
porque na opi-

j3orU»d.inVH. niaõ de Pedro Dorlando , e de outros graviííimos Authores,

eíla inclyta Matrona, chegou a ver, adorar, e receber nos

braços a feu Divino Neto depois de nafeido.

1457 Com o tempo veyo eíta Confraria a faltar em
tal forma, que por nao haverem Irmãos feculares , alguns

Religiofos defte Convento eraõ os que íuppriaó com as def-

pezas neceíTarias para a glorioía Santa ANNA fer feftejada.

Neíte tempo , que foy no anno de 1670, os Mercadores de

laa, cujas lojas ainda fe confervaõ na rua dos Efcndeiros,

deíejavaõ erigir huma Irmandade de NoíTa Senhora do Soc-

corro , a quem houveífem de fervir todos os do feu trato.

Para

S. Aunit.

Nora Irman
dade.
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Para eíle effeito

, pedirão aos Prelados que entaõ exiftiaò
,

a dita Capella chamada de Santa ANNA ; promettendo na5
impedir 5 antes com a poflivel promptidaó concorrer para as
feftas, que alii fe quizelTem celebrar áquel la Glorifa Matrona.
Com efta condição fe lhes concedeo o ufo da Capella , mel
nos o jazigo deíla

, que foy deJoão Homem de Oliveira, e
hoje pertence á Communidade. E como a invocação da Se-
nhora he de tanta utilidade para os Fieis, puderaõ os taes
devotos unir logo a fi taõ copioío numero de peíToas

, que
em poucos annos Te conítituío huma Irmandade florentiffi-
ma.

14)8 Com as muitas efmoías, que concorrerão , or-
narão primorofamente a Capella; a qual, pofto que na aku- J£c

P
a°

fiçaa

ra, na largara, e no vão, naõ tem diíferença das outras,
* ^^

que eílaõ á face ; excede a todas na riqueza do arco
,
por-

que o cobrirão de boa talha dourada : e depois de colloca-
rem no meyo do Altar huma Santa imagem da Senhora do
Soccorro, fizeraõ caftiçaes , Sacra, e outras peças de prata,
que ainda exifrem. Naqnelíe tempo também aícançáraÓ da
Communidade (por ajufle que celebrarão com os Prelados)
as doze fepulcuras, que tem para jazigo dos Irmãos na Ga-
fa por onde fe vem da Sacriftia para o Clauftro; a qual Cafa
elles azullejáraó, e lhe pintarão o forro, tudo á fua cufta,
fegurdo confia de huma memoria, que na dita Caía fecon-
ferva em hum painel da mefma Virgem Senhora do Soccor-
ro

, onde fe lê toda a noticia , que temos expreflado.

1459 Depois, que no anno de 1707 a Senhora San-
ta ANNA melhorou de Capella, e para a collateral fe paf- Sens

fou a fua Santa Imagem ; mandarão os Irmãos do Soccorro
fazer huma da Virgem Senhora com efta invocação , e a col-
locarão no lugar , onde haviaõ pofto outra pequena. A que
alii eílá de prefente he obra do famofo Manoel Dias, feita
tios primeiros annos, em que exercitou a fua Arte, e delle
fazemos menção, por fer na opinião de todos o mais inííg-
ne dos^Eíraruarios

, que tem o Reyno. No mefmo Altar fe
veneraô mais duas Imagens, huma de Santa Quitéria Virgem

,
da parte do Evangelho, outra de Santa Rita de Caííía, da
parte da Epiftola : e como íaô da efpecial devoção do Povo,
vem a Capella, por eíla caufa a fer das mais frequentadas.

1460 Veyo

de
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Capella II.

Imagem do

Santo t c lua

piniura.
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S460 Veyo efta Irmandade a experimentar confidera-

vel diminuição
,
porque os Mercadores de lãa afroxaraõ : mas

naô chegou a extinguirfe por caufa de outros zelofos Irmãos,

que continuarão a fazer as defpezas da feíla da Senhora, e

os mais aótos , que fempre na fua Capella Te praticarão. De
prefente fe acha a dita Irmandade reformada , e com aug-

mento conhecido vay tornando ao antigo efplendor, em que

foy ínftituida. Os Irmãos nas funções publicas aífim de Pro-

cifloens folemnes , como de acompanhamentos, quando levaõ

a fepultar os corpos dos feus defuntos, ufaõ de capas , e mur-

ças brancas forradas de encarnado. Celebraó todos os annos

a fefta da Senhora do Soccorro com o Senhor Expofto ,
e

com luzida magnificência na Dominga infra octava da Nati-

vidade da mefma Senhora , deftinada peia Igreja para a fe-

fta do íeu SantiíTimo Nome.
14.61 No pavimento da Capella tem diftinctos letrei-

ros em difTerentes pedras. Em huma ,
que eftá da parte do

Evangelho , fe lê o íeguinte : E/ia Capella be de João Homem

âe Oliveira , Cavalleiro da Ordem de Cbrijío , e Procurador

dos Comos do Reyno, e Cafa. Na da parte da Epiftola con-

tinua : E de fua mulher Martba Luiz, de Catnoens : elle fa-

leceo a 28 dejulbo de 1607, e el/a a 15 de Setembro de 1610.

No meyo em outra pedra , diz : Tem duas Miffas quotidia-

nas 3 huma por elles infiituidores , e outra por Barbara Luiz,

deCamoens. Mais abaixo eílá outra letra na forma feguinte:

Operi manuum tuarum porriges dexteram.Job. Cap. 14. Po-

rém efta obrigação ceifou , porque já a Capella naõ tem Ad-

miniftradores.

§. ir.

Da Capella do Gloriofo Santo António.

SEgue-fe a fegunda Capella, dedicada ao nof-

fo portentofo Portuguez Santo António de

Lisboa ; cuja Imagem de íingular eícultura , em proporção

avultada preíide no Altar. No retabolo , que he (como os ou-

tros daquella nave) de talha dourada, eftá hnma admirável

pintura, na qual fe reprefenta o grande milagre, que a Om-

nipotência Divina obrou em demoníiraçaõ da virtude defte

Glo-
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Gloriofo Santo, quando na Cidade de Tolofa de França , ou
(como outros Efcntores affirmaÓ) na de Arimino da italia,
para convencer a pertinácia de hum Herege , fez que huma
mula delprezaífe o alimento, com o qual por muitos dias
Ine haviao faltado

; e adoraíTe com reverente acção da racio-
nalidade ao Sacramentado Corpo de Chrifto , que o mef-mo Santo lhe poz diante. Donde refultou , que naÓ fó o He-
rege

, mas outros da meíma profiífaÓ , que preíenciárao a
maravilha

, deteítando os feus erros, abraçarão a Fé Catho-
lica com toda a pureza , com que a eniina a Santa Igreja Ro-
mana. ° J

1463 Da parte do Evangelho eítá huma mediana Ima-
gem de S.Joaquim, com a de lua Filha Santiííima , Noífa *™s«»fcs.
Senhora, veít.da de Carmelita; e he caÓ fermoía , que at-

^™'
trahidos da fua belfeza nao fó os Religiofos , mas também
muitas peífoas eftranhas

, vem fazer na fua prefença dilatada
oração, e fervorofos lhes repetem contínuos louvores. Da
parte da Epiílola eftá outra Imagem da noíTa eíclarecida Vir-
gem e Martyr Santa Febronia

, que na Sagrada Eícritura De san« re.
íoy doutiffima, e com a explicação delia converteo para Deos

bí°DÍa:

grande numero de almas. Em idade de vinte annos foy ti-
rada com violência do feu reformadifíimo Convento de Sy-

f S

;r
C

n
ade

,

daAiryna) ena prefença de Silêno, crue-Mimo Miniftro do Emperador Diocleciano, padeceo taÓ rieo-
roíos tormentos

, que parecia naõ caber na poífibilidade hu-
mana tanto valor para lhes refiílir, e tao esforçada tolerân-
cia para os fofrer. Cuidou o Tyrano em defpofalla com feu
ioonnho Lifímaco, que fe confeíTava rendido á fua incom-
parável fermofura: e achando, que eílava firme no propo-

lvQT?r?
6
-a

àmittlr °UtraS V°das
' ^ue as eíPirituaes com

Jt-fcU Uirifto, a quem reconhecia, e acdamava por Deos;
a mandou martyrizar, primeiro com açoutes, e com inftru-
mentos de fogo

, e depois com agudo ferro, que lhe cortou
as mãos, os pés, os peitos, e ultimamente a cabeça. Me-
diante eíte golpe, fubio a gozar as delicias da vida Eterna,
cneya de gloria immortal, que lhe adquirio o feu illuftre mar-
tyrio. Eíle aconteceo a quinze deJunho , fegundo confia
do Martyrologio Romano ,: e da noticia , que referem as nof-
ias ChronicaSé

Qmt HH Em
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1

11

/1

'



674 C/irónica dos Carmelitas

1464 Em tempo mais antigo houve nefta Capella hu-

ma copiofa Irmandade , que muito floreceo até o anno de

1606. Com as eímolas dos Irmãos fe fizeraó os caítiçaes,

alampada, Sacra, e outras peças de prata ,
que ainda fe con-

íervaõ : porém veyo a dita Irmandade a extinguirfe : e ho-

je corre por conta do Padre Sacriftaó mór o ter a Capella pa-

ramentada, e a alampada do Santo fempre acceía. No dito

anno de 1.606 venceo efta Irmandade hum pleito, quepoz

aos Irmãos de S. Miguel , e Almas , como diremos quando

delia fizermos memoria. E concluindo a que defta Capella

podemos dar, íó refta tranfcrever hum letreiro, que euá em

huma pedra íobre a íímalha, e também repecido em huma

campa do pavimento , e diz aííim : Efta Capella da invoca-

ção de Santo António , he de Franci/co Machado ,
o qual a do-

tou de huma Mi/Ja quotidiana para fempre : fakceo a 22 de

Julho de 1599: e a/fim he de Jeu irmão António Machado,

que a mandou fazer , e ornou do necefarto. De preíente he

íeuAdminiftrador Manoel Telles de Menezes, que vive na

Cidade da Bahia , Capital do Eftado do Braíil.

§. HL
Da Capella de Santa LuzÀa Virgem , e Martyr.

Capella III 1465
Imagem da

anu.
A Terceira Capella he defta gloriofa Virgem,

e Martyr Santa Luzia 5 cujo retabolo he dif-

ferente de todos os das outras Capellas da Igreja ,
porque

fe diftingue com pequenas columnas , entre as quaes eftaó

os três Santos de vulto, que lhe pertencem. No meyo do

Altar efta a Imagem daquella milagroía Advogada contra as

moleftias dos olhos. Da parte do Evangelho efta a do glo-

Aides.Br.., riofo S. Braz Bifpo , e Martyr , a quem os Fieis recorrem nas

anta *poi- enfermidades da garganta ; e da parte da Epiftola a da Vir-

gem , e Martyr Santa Apollonia , advogada contra as dores

nos dentes. Nos painéis do retabolo, eftsó pintados os mar-

tyrios dos nomeados Santos , em correfpondencia ás Imagens

do Altar. No frontifpicío em huma pedra > que fica fobre a

íimalha, fe lê o feguinte Difthico :

Lúcida hcettti luce/cis , Lúcia, lucet

Mens mea hcefcat> Lúcia, luce tua. Ne-

e Sa

loni
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1466 Nefta Capella

, pofto que naõ ha Irmandade, he r'«» v '«

certo, que os três Santos faõ nos feus propnos diasfefteia-
""W

dos por alguns devotos
, que com zelofa piedade concorrem

para as delpezas neceirarias. Também fe ajudaÕ das efmolasdos muuos Fieis
, que os vificaó nas occafioens das feftas!O Alçar tem ornato curiofo : eitá por huma , e outra partecube, to de mfimtos trofeos, acclamadores dos incertantes pro-dígios

, que o Senhor obra pelos merecimentos dos ditos
Cantos, que iao muito invocados; e moftra a experiência,que os íeus devotos fempre voltaÕ da íua prefença favore-
cidos. Ardem naquelle Altar muitas velas

, que os Fieis lhes
offerecem em jufto agradecimento dos benefícios, que re-cebem

;
e he dos ma.s frequentados dos Sacerdotes

, porque
contmuamente fe acha occupado de celebrantes , huns pordevoção propna

, outros por fatisfazerem a obrigação dasMilias
,

pelas quaes recebem efmola com a condição de fe-rem ditas no meímo Altar.

Z íí
6
l ,f° Paviment0 di» Capella em huma campa fe r A

/
^^'"^/^""rahe de Álvaro Ferraõ, Cavai

"° p,í

toro fidalgo da Ca/a d>ElRey Noffo Senhor , e de Margari-da Luiz, Clemente
, fua mulher , e de todos os feus deícen-

dentes Os Padres defte Convento tem obrigação de IhediZrem nela huma Miffa quotidiana com Re/pol/o Por fua ahLtara fempre: para a oual deixou a efmola de trinta milJscada amo. O contrato que fe celebrou com o dito Álvaro*errao confia por huma Efcritura feita pelo TabaliaÓ MiguelRibeiro aos 2 I de Agofto de 1606. He adualmente Ad-
mm.ftrador da dita Capella ChriftovaÓ FerraÔ de Caftello-
branco

,
Cavai eiró profelTo da Ordem de Chrifto , Fidalgo

da Cafa de S. Mageftade
, e CapitaÓ de Infantaria no Terçode Pemche, cujo pofto occupava quando íervio na guerra. He

filho de Francifco FerraÕ de Caftellobranco, que morreo fen!
do Coronel de Infantaria, a tempo que governava a Torre
de S.Juhao da Barra; e vem a íer do dito Álvaro FerraÓ le-gmmo defcendente. O ultimo defta nobre Famiiia

, que acha-mos fer Jepultado no dito Carneiro, foy o Defembargador
SebaftiaoRoiz de Barros, Fidalgo da Cafa de S. Mageftade,
e do feu Comelho, Cavalleiro profeflb da Ordem de Chri-
lio, e Conielheiro da Fazenda.

QOT 2 1468 Ca-

'»
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§. IV.

Capella do noffo
maravilho/o Santo Alberto Confejjor.

1468 A Quarta Capella he do Gloriofo Carmelita

Santo Alberto Drepanenfe , efpecialiífimo

Advogado contra as febres. Efta no meyo de hum fmilfimo

painel , onde muito ao natural fe reprefenta aquella nunca até

alli ouvida maravilha, que aconteceo no terceiro dia depois

do feu felice tranfito. Vem a fer, que havendo de íe lhe fa-

zer as Exéquias na forma, que coftuma a Igreja ; ejuntan-

do- fe para eíle effeito os moradores da Cidade de Menina

dentro da fua Cathedral , entendeo ElRey Federico com ap-

provaçaõ dos Grandes da fua Corte, que fe lhe devia cantar

MiíTa de Santo Confeflbr ,
porque já para iíTo os feus mui-

tos prodígios lhe haviaõ qualificado o merecimento. O Ar-

cebiípo Guidoto com o parecer de outros Bifpos , que fe acha-

vao prefentes, contradiífe efta pertençaõ , fem outra razão

mais, que por íer contraria ao que a Igreja difpunha. Re-

correndo nefta duvida todos ao Ceo , e efperando, que o Se-

nhor por algum modo a reíolvefle; apparecéraó dous Anjos

em figura humana , ricamente vertidos com túnicas brancas^

e eftoías bordadas de ouro , os quaes vifivelmente entoarão

em alta voz o Intróito daMiífa dos Santos ConfeíTorcs^ Os

jufli medttabitur , &c. O que ouvido com admiração, e

alegria
,
profeguio o Clero a Miiía , e o Povo as acclama-

çoes
,
que lhe dava de Santo, entaõ mais que antes devidas,

porque o Ceo claramente o canonizava.

1469 Prefide no Altar huma devota Imagem do mef-

mo Santo, em cuja protecção tem os moradores defta Cida-

de grande fé. Da parte do Evangelho eftá a do noíTo egre-

gio
l

Doutor, Inquifidor Geral , e Patriarca de Conftantmo-

p!a S. Pedro Thomás , chamado por antonomafia o Santo

A*<vs.Pedro Leoado , cuja interceflaõ hepoderofiííima contra a epidemia.

SScJrfiio Na^parte da-Epiftola a do noíío Santo André Corfino ,
Bifpo

Fefulano. Ambas eftas Eítatuas íaó avultadas, e entreiife-

ipelhames na perfeição. Tem o dito Altar adorno preciofo ,

que coníh de muitas peças de prata lavrada,, como faó cafti-

caes, frontal , e outras de valor. Sem embargo de naõ ter.

Irman-

Imagem do

Sai. to.



letreiros da
CapelU.
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Irmandade

,
he o Santo fervido, e feítejado por alguns de-

vores
,
que com eímolas próprias , e fubíidios alheyos fup-

prem a todas as defpezas neceíTarias. Nas funções, em que
ie preparao Andores

, põem eftes devotos em publico hum
do mdmo Santo precioiamente veílido. No dia da fua feita,
que he a 7 de Agoíto, fe benzem, com grande folemnida- DifWbní Ç,ô
de, muitas vafilhas de agua

, que fe diftribue com o Povo
daaRuabema*

Ha para eile roínifterio huma Relíquia do Santo , que toca
na agua

,
e Benção particular approvada pela Igreja. He no-

caveilo concuríò da gente, que com fé, e devoção vem be-
ber deita agua, e tem Por certo, que he remédio, nao fó
dereniivo das febres, mas prefervativo da faude.

1470 Em hum Efcudo de pedra
, que eftá no fron-

tifpicio fobre a íímalha da mefma Capeila , fe vê hum Pi-
nheiro entre dous Leoens rompentes, que o combatem: e
por baixo do mefmo efcudo tem o feguinte Difthico:

Tegmine fub ct/jus Drepani fiai gloria month
Albertus mo/em bane juftinet una pius>

Eftá finalmente em huma pedra no meyo do pavimento
o feguinte letreiro : Efla Capeila he de Jeronyma Pinheira,
donzella, com Miffa quotidiana , e outras obrigações confor-
me a Ejcritura

, para o que deixou cineoefita mil reis de ju-
ro , que tem na Alfandega de/la Cidade. Anno de 1609.

§. V.

Da Capeila deJESUS, MARIA, JOSEPH-, e da Irmandade
de homens pretos , que nella exifte.

1471
1SJ °

mey° d° retaboI° defta Capeila
, ha hum capeila v.

1 >i painel de pintura taó rara, que fendo fingu-
Pinturado »

lares as dos outros retabolos , efta a todas excede com mui- ^
ta ventagem

; km haver profeííor algum da Arte, que naô
publique íer o dito painel, nao fó digno de grande apreço,
mas também motivo da mayor admiração. Nelle fe repre-
fenta a Virgem MARIA NoíTa Senhora , e feu amado Efpo-
fo S. Joíeph, quando no Templo acharão ao feu Santiífimo

Fílho^

1

'
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Filho , o MeninoJESUS , diíputando com os Doutores. So-

bre a banqueta do Altar eftaô as três perfeitas Imagens de

Vulto , que daõ nome á Capella: a faber, a do metmo Sa-

grado Menino, entre a de fua Mãy Santiííima, que lhe fica

da parte do Evangelho, e da parte da Epiftola a de S.Jofeph.

Efte Glorioío Santo tem na mão a vara florida , que lhe fer-

ve de iníignia ; mas feita de tal modo , que também pare-

ce bordão de caminhante. Outro femelhante tem na mão a

Imagem da Senhora, fó com a diflerença , de que na parte

fuperior forma hum caftiçal , onde nos dias feitivos fe col-

lôca huma vela accefa.

1472 No frontifpicio íobre a íimalha, fe conferva aber-

ta em huma pedra a memoria feguinte , na qual fe dá noti-

cia do domínio ,
que António Rodrigues , e fua mulher Ifa-

bel Henriques tiveraó neft a Capella, que paramentátaó para

feu jazigo : e de outra memoria, que ainda fe vê em huma

grande campa no pavimento, conftaõ as obrigações com que

efte Convento ficou por falecimento de ambos. Diz o le-

treiro do frontifpicio : Efta Capella, e fepultura, be de Antó-

nio Rodrigues , e de fua mulher Ifabel Henriques ,
fundadora

delia , e de Jeus herdeiros ; deixou de foro for Miffa quoti-

diana, e mais obrigações, trinta e cinco mil reis, e a fabri-

cou de todo o neceffario 5 como confia da Efcritura. A mfcrip-

çaô do pavimento , diz : Efta Capella , e fepultura , be de

António Rodrigues já defunto, e de fua mulher ifabel Hen-

riques ,
que a fundou , e de todos feus defeendentes , cuja in-

vocação be de S.Jofeph. Efte Convento tem obrigação de di-

z,er huma Miffa quotidiana regada, e dia de S.Jofeph canta-

da, com Diácono , e Subdiacono por fuás almas, para o que a

Fundadora deixou de foro trinta e cinco mil reis cada amo

nas cafas das Comedias na rua das Arcas ;
e afjim a fabri-

cou de todo o neceffario muito baftantemente , como confia da

Efcritura. Acabou-fe a 4 de Julho de 161 1.

1473 N° mefmo tempo fe concedeo o ufo da dita Ca-

imatviaáe.c pella aos^ homens pretos ,
para fundarem nella huma Irman-

íandarrentoda ^^ ^fa ^qje florece com grande numero de Irmãos

de hum , e outro íexo , dos quaes fe contao adualmente vi-

vos mais de dous mil. Sempre fe intitularão Irmãos deJESU,

MARIA ,
JOSEPH, aos quaes bufearaó para fervir com o

letreiros da

Capella.

í

inftituiçaô.
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fundamento

,
de que fugindo a Senhora para o Egypto na

companhia de S.Jofeph, por lalvarem da tyrannia deHero-
des a pncioía vida de J E S U , noíío Redemptor , entrarão
para aquelle Reyno pela Região de Suez, e pelas vifmhan-
ças da Núbia

, cujos Naturaes faó de cor preta. E como a
Luz do Mundo defvaneceo as fombras daquelle Paiz, em tal
forma

,
que foy dos primeiros

, que abraçarão a fua fantiífi-
ma Ley

;
por eíía caula advertidamente os homens pretos gra-

tihcaô a toda a BeaciíTima Trindade da terra aquelle beneficio,
bem expreíTado na Luz, que ( fegundo diífemos já J a Ima-
gem da meíma Senhora conferva na mão , como íymbolo do
eíFeito do imcomprehenfivel refplendor Divino entre as tre-
vas do aduftoGentilifmo.

1474 Governa-fe efta Irmandade por hum Compro- JÃS?»
miíloreico no anno de 1619, ° Sual confrade 17 Capitulos. tenu

Entre outros brazoens, que goza , juftamente fe preza, de
ler EIRey Noíío Senhor, que Deos guarde, o feu Juiz per-
petuo. Por eíle titulo manda dar aos Irmãos cada hum anno,
a efmola de dez mil reis

,
que elles cobraõ íem falta alguma,

como hlhos da folha no lugar da fua preferencia. Também
a Rainha NoíTa Senhora lhes da huma fufficiente efmola an-
imal. Acompanhaó os corpos de íeus Irmãos defuntos, e lhes
favorecem as almas com muitos fufTragios. Sahem também nas
ProciíToens publicas com fuás capas , que faÕ brancas com
murças, e hum capellinho de cor parda efcura. Tem hum
Andor pnmoroío dos mefmos Santos , que o levaó aos hom-
bros nas funções, em que os das outras Irmandades faô ad-
mittidos. A feíla principal da Irmandade he na Dominga do
Bom-Paítor : e entaõ fe faz com o Santifíímo Sacramento
Expofto

, e com toda a mais íolemnidade
, que pode caber

nas ventagens do mayor defempenho.

1475 O Altar defta Capella he Privilegiado nas Se- AltírP'*
gundas feiras do anno , e no Oitavario dos Defuntos

, por
****

Breve do Papa Benedi&o XIII
, que foy mandado publicar

pelo Arcebifpo de Lacedemonia D.João Cardo fo Caítello
,

aos 4 de Mayo de 1729. Tem os ditos Irmãos Privilegio
Real para os que faõ cativos naó irem vendidos para fora
do Reyno , fem que feus Senhores façaô primeiro avifo á
Mefa da Irmandade

, para que os poflà reígatar pelo feu ju-

fio

Privilegio R,ea!

em beneficio

dos Irmãos*

I
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Painel do reta-

bolo.c Imagem
do Santc.

De S. Pranco,
c S. Vicente

Ferrer.
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fto preço. E ainda dentro do Reyno, fe o Senhor der máo

trato a algum dos Irmãos eferavos ; ou íe houver algum dos

taes Irmãos, que tenha preftimo para fervir a Irmandade,

neítes cafos poderá a Meia reígaítallo pela avaliação. Efte

Privilegio foy concedido por hum Alvará do Sereniílimo Rey

D. Pedro II, que eftá em inteira obfervancia, e foy paíía-

do aos 13 de Agofto de 1689, fegundo confta de huma co-

pia authentica, que vimos tirada de hum dos Livros dos Re-

gidos das Mercês, que fe achao na Chancellaria do Reyno,

do qual Livro foy EícrivaôBartholomeudaRofa, e eftá nel-

le regiftado a folhas 48.

§. vr.

Capella do Amado Evangelijla S.JoaÕ.

1476 "\T° meY° d° retabolo íe vê hum íingular

l.\l painel dcfte Santo Evangelifla , que o re-

prefenta dando a Sagrada Communhaó á Mãy de Deos. Pre-

fide no Altar huma perfeita Imagem de vulto do mefmo San-

to entre a do noíío penitente Carmelita S. Franco de Sen-

na, que lhe fica da parte do Evangelho, e a de^ S.Vicen-

te Ferrer da parte da Epiftola , onde por devoção própria a

mandou collocar fua piifíima affeiçoada Dona Leocadia de Al-

mada, filha de António de Almada de Affonfeca , Cavalleiro

profeíTo da Ordem de Chrifto , e de Dona Iíabel Antónia Ma-

ria Piamonte de Lemos ; caiada com Domingos de Amarai

Valenle, Fidalgo da Cafa de Sua Mageftade, Cavalleiro pro-

feíTo da Ordem de Chrifto, e Tenente Coronel do Regimen-

to Velho da guarnição da Corte. Tem efta Capella ornato

fufficiente, e também varias peças de prata, que íe fizerao

com as efmolas de alguns devotos , os quaes concorrem

promptos para a feda do mefmo Evangelifta, celebrada no feu

dia com as pofíiveis demonítraçoens de grandeza, e com a

manifefta affiftencia do Sacramentado Corpo de Chrifto. To-

do o ornato, e fabrica da dita Capella corre por conta do

Padre Fr. Gregório dejESU, actualmente Meftre de No-

viços nefte Convento , o qual movido do arfeclo ,
que a ef-

te Gloriofo Santo profefla, cuida nos feus cultos com fervor,

e o ferve com zelo.

1477 Em
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1477 Em huma pedra, que fica íobre a íimalha do Letreíros

arco da mefma Capella, eftá gravado hum Difthico, que diz
^ 1'*'

o íèguinte :

Qui DomimMatrem fufceperat adi Joamies 3

ipja Sactrdotem fufápit <zde fuum.

No pavimento em huma campa] correfpondente ao meyo do
Altar, eftá hum Efcudo , e nelle quatro Bandas com huma
Orla de oito eípelhos ovados: o timbre he hum Braço ar-
mado com huma Efpada quebrada na mão. Por baixo ha hum
letreiro, que diz: Efta Capella , e fepultura, be de António
deVarona, e/eus. herdeiros. Em outra pedra, que no mefmo
pavimento fica da parte do Evangelho, fe lê a ínicripçao fe-
guinte: António de Varona mandou trasladar para e/ia /ua
Jepultura os ofos de /eus pays Ginés de Varona, e Brites Go-
mes , aos 29 de Agojto de 1646.

da

I

I'

§. VIL
Da Capella de S. Migue/, e da Irmandade das Almas

,

que alli perjevêra»

1478 A O Príncipe das Milícias Celeíliaes S. Mi- Capella VII

£\ guel foy efta Capella dedicada. No reta- **vm do

bolo eftá hum admirável painel defte Sagrado Archanjo , com
Sam°'

as Almas do Purgatório ; e no Altar preíide huma imagem
fua de vulto, que he das mais perfeitas da Igreja. Da parte
do Evangelho fe collocou , logo na fundação da Capella,
a Imagem do Patriarca S. Bento , que ainda alli fe conferva,
e he muito venerada dos Fieis. Para lhe correfponder da par-
te da Epiftola, deu Manoel Alvares Falcão, EfcrivaÓ dos
feitos da Fazenda

, huma Imagem de Santo António, que no
dito lugar foy collocada em 20 de Agofto doanno de 1603,
iegundo confta de hum aftento feito no Livro dos Termos
a folhas 7. Porém fó três annos perfeverou naquelle Altar;
porque a Irmandade de Santo António , que então florecia

,

com o fundamento, de que as efmolas do Santo fe dividiaó,
e as que fe davaó á Imagem do Altar de S. Miguel diminuíaõ
as que fe deviaõ applicar fó para o ornato , e mais defpe-

A de S-Bento;

e de Santo

António,

Livro da Irmapi
dade.

% Supra h. 14«$;

.
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zas da Capella própria de Santo António; poz litigio, e com

efTeito venceo aos Irmãos de S. Miguel , aos quaes obrigou

por fentença a porem naquelle lugar outra Imagem ,
ou a

tirarem delle a de Santo António. A razaõ foy ,
porque fó

ella, como Irmandade própria defte Santo, Te houveue de

urilizar dos emolumentos , que inteiramente lhe pertenciao.

1479 ^eftes termos , hum André Vaz , que fervia de

Juiz nefta Irmandade de S. Miguel, pedio para fi a Imagem

de Santo António, e por ella deu á Irmandade huma de

Santo Amaro ,
que ainda exifte no mefmo lugar do outro

Santo ; e foy collocada em 30 de Abril do anno de 1606.

Eíia he notavelmente venerada do Povo : e no feu dia 1

5

de Janeiro (em que a dita Irmandade de S. Miguel o fefteja)

concorrem muitas eímolas de devotos, que lhe vifitaô a Ca-

pella , e fazem na Igreja huma taó durável aíftftencia , que

o feu dia parece de guarda, e a íua fefta he huma das mais

folemnes.

1480 Neíla Capella
,
pois , fe inftituío Irmandade de

inftiaiçaõ da S.Miguel, e Almas no anno de 1585 : e foy a fegunda com
Irmandade. p ,

'
, , i^ J r^ *'&''-

efte titulo, que houve em todo o Reyno. roy erigida a imi-

tação da primeira, que na Paroquial Igreja de Santa Cruz do

Caftello defta Corte fundou a guarnição Caftelhana ,
que no

mefmo Caftello refidio , depois que o dominou no anno de

1580 Filippe II deCaftelía, e primeiro deíle nome em Por-

tugal. Com o exemplo dos Soldados fe uniraô entre fi os So-

licitadores de caufas , e inílituíraõ a dita Irmandade de S.Mi-

guel , e Almas, cujos Irmãos, vertidos com fuás capas, af-

fiíliraó a primeira vez á Miífa no feu Altar em a&o deCom-
munidade, aos 22 de Outubro do dito anno de 1585. No
de 1597 aos 28 de Setembro fe começarão a governar por

hum Compromiflb, que ainda exifte , e confta de 13 Ca-

pítulos. Nos annos antecedentes íe dirigiaõ por alguns Acór-

dãos da mefma Irmandade, muitos dos quaes ainda fe achaò

no feu Livro antigo.

1 48 £ Confervou-fe eíla Irmandade com grande efplen-

dor até o anno de 1685 fempre regida pelos Procuradores

de caufas, Efcrivaens, e outros femelhantes officiaes de plei-

tos : porém da Capella íó tinhaô o ufo , e naõ o dominio j

porque delia desde o anno de 161 o foy Senhor hum Anto-

Até quando
floreeeo.

mo
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Letreiro do frõ'

tiípicioo

Letreiro do
arco.

nío Rodrigues, fegundo coníta de dous letreiros
, que ha

na melma Capella, hum no frontiípicio íobre a íimalhl, ou-
tro na adueíla dentro do arco da parte do Evangelho. O pri-
meiro diz o feguince: Efta Capella de S. Miguel , e Almas
do Purgatório, he de António Rodrigues , Alcaide defla Cidade,
que a mandou fazer áfua cu/la, ornou, e dotou de Mentami reis de renda cada anno: faõ obrigados os Padres defie
Convento a dizerlhe huma Miffa rezada, e as três da noite
ao Matai, e huma mais cantada com /eu Refponfo iÓio.

1482 O fegundo letreiro, que he o do interior do ar-
co, ainda que principia com as mefmas palavras do outro,
fte mais expreíTivo das condições do contrato , feito com a
^ommunidade, e diz o feguinte : E/la Capella do Anjo S.
Mtguel

, e das Almas
, he de António Rodrigues , Alcaide de-

Jta Cidade que a mandou fazer ã fua cu/la , ornou , e do~
toude ejjenta mil reis de renda cada anno , e Jaõ obrigados
os 1 adres defie Convento a lhe mandarem dizer huma Miffa
rezada cada dia

, e as três do Natal, e huma cantada no Oi-
tavarto de Todos os Santos com feus Refponfos ; e a Miffa reza-
da da primeira Segunda feira de cada mez , fe dirá pela
mais defamparada Alma do Purgatório , e todas as Mi/fas das
Ouartas feiras fe diraõ a Santo António , com as mais pela
fua alma, ejençao

, nefía mefma Capella, e naò em outra
parte

;
e nao fupplicaràõ a S. Santidade as commute em outra

obra pia
,
nem em outro lugar, nem enterrarão , nem depo-

fitarao corpo algum na dita Capella
, /alvo os que elle deixarem feu Teflamento

, conforme a Efcritura do contrato, feita
pelo labaliao António Corrêa, em o primeiro de Abril de 1610
annos.

1483 No anno acima declarado de 168 ç teve a dita tv
Irmandade notável decadência por caufa de fe mudarem mui- 2KHÍL
tos dos Irmãos para a Paroquial Igreja do Sacramento, em
cujo diítnéto fe acha a noíla : e como nem todos feguiraÓ
eiia refoluçao, aconteceo

, que dividida a Irmandade houve
Jium renhido pleito pela forma feguinte. Como a ditaW- p'^^bidw
ja do Sacramento fe fez de novo , offerecéraÔ os Adminiftra-
dores delia a noíTa Irmandade huma das fuás Capellas; on-de aos Irmãos reprefentáraÕ

, que teriaÔ melhor commodo
para os íeus exercidos, porque a da noíTa Igreja tinha Se-^
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nhor ', e a da oucra era livre. Aceitando

,
pois , os taes Ir-

mãos aquelle partido, leváraó comfigo toda a fabrica da Ca-

pei. a , e também os adornos do Altar. Os poucos Irmãos ,

que ficáraÓ, lhes armáraõ pleito, e os obrigarão por lenten-

ça a reporem tudo quanto pertencia a Capella defta Igreja:

o que com efTeito fizeraó. Mas dalli em diante, por falta de

bom governo, nunca mais a Irmandade teve augmento : an-

tes chegou a defeahir em tal forma ,
que por muitos annos

a penas fe confervou entre alguns devotos o celebrarem a

feftiva memoria annual do Santo , a quem ferviaô , fem ne-

nhum outro indicio de Confraria formada.

1484 Porém no anno de 1729, de algumas raizes ,

que ainda duravaô neíla Corte , tornou a dita Irmandade a

rlafcer, e logo fe moftrou florente, na forma que hoje per-

fevéra. Tem mais de duzentos Irmãos vivos ,
que aos feus

defuntos acompanhaò , e também vaò nas Prociííbes publi-

cas com capas brancas , e murças verdes. Fazem a S. Miguel

feita folemne , e nas funções , em que fe permittem Ando-

res, levaó hum do mefmo Santo primoroíamente ornado. Já

diílemos ,
que a Communidade lhe permittira o ufo^da Ca-

pella deNoíTa Senhora da Boamorte , com obrigação de lhe

continuarem os feus antigos cultos na forma doCompromif-

fo, do qual ufáraõ os Meftres das Eícolas ,
primeiros Infti-

tuidores da Congregação dos Efcravos da mefma Senhora :

e he certo, que naõ fatisfazendo elles a efta condição, torna-,

mos a dizer, que naõ terá vigor algum aquella permiíTaò.

§. VIII.

Da Capella da inclyta Doutora , Virgem , e Martyr

Santa Catharina.

x 4^5 Ç Egue-fe a Capella deita Gloriofa Santa, a qual

Capela VIII vj j ne foy dedicada na fua fundação. Hoje mais

imagem de N- commummente lhe chamaó de Santo Udefonfo, porque no AI-

Ltsamoiide. tar íe collocou huma Santa Imagem de MARIA Santiffima

tonío ,
e de emreeando aquelle Santo Bifpo a Cafula ,

que lhe trouxe do

™> Ceo ; e efte Santo para a receber efta da parte da Epiítola

ajoelhado. Porém a Imagem da Santa Doutora fe conferva da
J

Parte

Num. 1410.
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parte do Evangelho: e o painel do retabolo ( de pintura ra6
fina, como as outras já applaudidas ) contém o triunfo, que
ella gloriolamente alcançou dos Sábios da Idolatria. No fron-
tiípicio em huma pedra fobre a íimalha fe lê o feguinte Dl-
ílhico :

Mons Sinai quonda?n celebris tua condidit offax
Mons modo Carme/i , te , Catharina, colet.

1486 No pavimento em huma campa fe vê o feguin-
te letreiro: Efia Capella, e Jepultura, he de Fernão Dias de
laTorre òaavedra

, natural de Sevilha , a qual depois de fa-
lecido , mandou fazer Dona Catbarina de Carvalbaes fua mu-
lher

, para elJes ambos , e para os herdeiros do dito feu ma-
vido

, o qual faleceo no anno de 1604, a 8 deJaneiro: tem
Mi/fa quotidiana

, com trinta mil reis cada anno. Efta renda
nos paga hoje o Hofpital Real , por eftar de poíle do Pateo
das Comedias , obrigado a efte encargo , como coníla da Ef-
entura feita pelo Tabaliao Bartholomeu Bernardes, aos 28
dejulho de 1625. Na dita Capella ainda exifte huma devo-

Confraria
ta Confraria de Santo Ildefonfo inftituída em tempo mais an- «i^
tigo pelos Douradores ; e de prefente alguns deites com ou-
tros devotos de diíferentes oceupações feírejaô cada hum an-
no aquelíe Santo com grande eítrondo. A Santa Catharina fe-
ítejaõ os Religiofos Collegiaes deite Convento, naõ fó com
folemne Commemoraçaõ no Teu dia, mas com as iMiíías de-
dicadas á meíma Santa, cantadas, no feu Altar.

I
1

"•

í:!

§. IX.

Da Capella do Gloriofo S. Roque , e da florentifima Irman-
dade , que o ferve.

J487 A Ultima das Capellas deita nave he a do capellalX

.
-** poderofo Advogado contra a pefteS.Ro- irragem do

que. No painel do retabolo eíláo mefmo Santo pintado: e
Sant^

no Altar ha huma Imagem fua de boa efeultura. He huma das
mais ricas, e bem ornadas Capellas da Igreja, por caufada
muita prata lavrada, que fe lhe tem feito. No frontifpicio
em huma pedra fe lê a infcripçaõ feguinte : Efta Capella be

iiif <;,
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de Dona ífabd de Mello , tem Mi/Ja quotidiana , para o que

deixou fua fazenda, Foy das primeiras daquella nave, que

appareceo compofta na forma , que de prefente exiíle : de

forte
,
que íó a de Nofla Senhora do Soccorro , achamos ,

que

lhe precede , pelo culto, que neila teve a Senhora Santa AN-
NA muito antes do anno de 1570.

1488 Nefta Capella fe inftituío huma famofa, e mui-

to antiga Irmandade, deftinada para o ferviço do mefmo San-

to , que fe compõem de todos os Carpinteiros da Ribeira

dasNáos, naó íó os exiftentes nefta Cidade, mas todos os

que exercitaõ aquelle Officio nos portos do noíToReyno. Pro-

va-fe a fua antiguidade com o CompromiíTo ,
pelo qual ain-

da no tempo prefente fe governaõ. Confta de 20 Capítulos,

e foy approvado pelo Arcebiípo de Lisboa D.Jorge de Al-

meida, aos 9 de Dezembro de 1581. Desde a fua fundação

ufáraó das capas, que veftem , as quaes íaô de cor quafi cin-

zenta , com murças, e capellinhos pretos. Comerias capas

apparecem nas funções , em que a Irmandade fahe ou ás Pro-

ciífoens publicas , ou aos acompanhamentos dos Irmãos de-

funtos , com os quaes praticaõ huma tal caridade , que fe naõ

experimenta em nenhuma outra Confraria da Corte : por-

que naô fó fazem todas as defpezas do enterro da mulher,

e filhos de qualquer Irmão pobre; mas a cada hum dos feus

familiares acompanhaô com aííiftencia taó pontual, como a

que faz«m aos mefmos Irmãos.

1489 O que mais acredita efta Irmandade, he o feu bom

Bom governo, governo. Em coufa nenhuma excede os eftylos da íua pri-

meira creaçaõ. Naó falta ao precifo , mas de tal modo, que

os gados das fuás funções andaõ taxados , e obfervao os co-

ílumes antigos, como fe foííem leys. Faz cada anno com gran-

deza huma fefta a S. Roque em huma Dominga defimpedi-

da. Saõ muitos os SufTragios , que manda fazer pelos feus

Irmãos defuntos : e em todos os dias de guarda ha na fua

Capella huma MiíTa por tenção da meíma Irmandade , onde

eíla aílifte com toda a cera do Altar accefa , e os Irmãos af-

íiílem com tochas. Tem para a íua Capella tudo o que pa-

ra os minifierios delia he neceíTario : e por viver independen-

te dos adornos das outras, alcançarão prohibiçaõ Eccleíiafti-

ca para naõ empreitarem coufa alguma da fua fabrica, e no-

meada-
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.meadamente o Andor de evano , em que levao nas Procif.
foens huma mediana imagem do Santo, o qual Andor de pre-
lente ffaô fe eíhma tanto, mas em outro tempo íe avaliava por
exceli ente.

1490 He copioíifíimo o numero dos Irmãos vivos: e
tem a regalia

, de que todos os que le occupaõ no ferviço
da Irmandade nos dias de trabalho, vencem o jornal , que
da bazendaReal fe lhes paga , como fe eíliveíTem nos mini- M^sReatfc

itenos do feu officio. Donde procede , que inteiramente co-
brao o leu jornal aquelles 5 que vem aos enterros dos feus
detentos, a ornar a Capella , ou a pôr em arrecadação a fa-
brica da mefma Irmandade. Eíracoítuma refgatar á íua culta
todos os feus irmãos

, que vaõ cativos á terra dos infleis : e
ainda que eíle louvável coftume teve principio em temposm * IS

^
nt)gos

, e fempre íe obfervou irsviolavelmeme; com
tudo ficou com mayor firmeza eítabelecido desde 26 deJu-
lho de 1712. Nefte dia fez a Irmandade junta, e nella fe
aiíemou, que cada hum dos Irmãos, que embarcaíTe para fo-
ra da barra em navio, onde ganhaííe foldada , deita fe lhe ti*
rafle a quantia de quatro mil e oitocentos reis , os quaes depo-
íitados em hum cofre, dalli fe extrahiíle o que fcífe necef-
fano para os taes refgates. ElRey Koílo Senhor, que Deos
guarde

, foy fervido confirmar eíle aítento por huma Provi-
zao paiTada pela Meia da Confciencia , e Ordens , aos 5 de
Março de 17 13. O Confelho da Fazenda a mandou cumprir,
e regiftar, e com effeito fe acha a dita ProvifaÓ no Livro
19 doRegifto da Coroa, a folhas 132, Com tanta exacçaÓ
fe cobra eíla peníaó dos Meítres dos navios 3 em que os di-
tos Irmãos ofôciaes embarcaó, que em quanto naò moftraó
haverem fatisfeito eíta obrigação, nao alcançao o defpacho
para a viagem.

1
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Maravilhas da

Senhora.

CAPITULO XI.

Da primeira Capella collaíeral da parte da Epifiola, dedica-*

da a No/Ja Senhora da Piedade : e da Capeititiba da mefma

Senhora, que efiá fora da Igreja. Da-Je noticia da floren-

te irmandade , que exifle na dita Capella.

Sfim que o piifíímo Condeftavel deu ne-

fta Igreja princípio aos cultos da May de

Deos , logo lhe dedicou efta nobre Ca-

pella
,
que então íe intitulou de No/Ja Senhora do Pranto ,

e

hoje da Piedade. Na matéria , e na proporção he femelhan-

te á da Senhora Santa ANNA ,
que lhe correfponde: porém

nos adornos tem differença , e nas riquezas a excede. O mef-

mo inclyto Fundador mandou fazer de madeira a Santa Ima-

gem, que alli fe venera com a dejESU Chrifto íeu Divino

Pilho morto nos braços. Naquelle tempo acompanhavao a

Senhora o Evangelina S.Joaò, e a Magdalena ; cujas efta-

tuas eraó também de madeira j e todas taó devotas, que com

propriedade reprefentavao aquelle lu&uofo Paílo , quando o

Sacratiflimo Corpo.de noílo Redemptor , foy trasladado da

Cruz para os braços de fua magoada May, que em memo-

ria das lagrimas , que então derramou , veyo a chamar-fe

do Pranto. Muitos annos fe lhe deu eík invocação , até que

o Povo a começou a nomear Senhora da Piedade : em tal

forma, que de prefente , fó com efte titulo he conhecida,

e invocada.

1492, Collocando-a o Santo Conde em huma decen-

te Tribuna feita para o intento, no meyo de hum retabolo,

que íe compoz de fingulares painéis dos PaíTos da Paixão de

Chrifto entre columnas douradas ; foraõ tantos os prodígios

da mefma Senhora , feitos em beneficio dos moradores defta

Cidade, que gratos lhe profeílaraô a devoção mayor de quan-

tas até aquelle tempo fe haviaó praticado com outras Imagens

milagrofas. Com o bom exemplo de muitas peíToas illuítres,

que em continua oração perfeveravaó na Capella ; tal era o

concurío do Povo ,
que vinha a viíltar , e a repetir louvores

aMãy
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á May de Deos

, que fendo a nolfa Igreja capaz de recolher
em íi infinita gente, nella naô cabia, a que em todas as ho-
ras a bufcava. Até de noite fe ouvia o mefmo reboliço do
Povo : e era tal a confuíaõ nafcida do mefmo concurío, que
perturbava a Communidade ; e era precifo, contra a devida
obfervancia da noíTa claufura , eftarem as portas da Igreja
abertas acé depois de íilencio , íem haver humano remédio
para defpedir os devotos. Naò fe contentavaó eítes fó com
orar, e proferir fuaves jaculatórias na prefença da Soberana
May de mifericordia

j mas confiantes em lhe fazer obfequio-
fa aíTiftencia

, tanto na fia vifta fe influíaõ
, que com ella qua-

íi íe beatificavaõ.

1493 Para evitar a perturbação dosReligiofos, fem
faltar ao Povo com anecefiaria coníolaçaó , mandou o San-
to Condeftavei lavrar huma Capellinha da parte de fóra da
Igreja nas efeadas chamadas do Carmo ; e nella collocou hu-
ma Santa Imagem de pedra da mefma Senhora da Piedade,
feita á imitação da que preíide no Altar, para que houvef-
fe de fer alli venerada dos feus devotos , depois de fe fe-
charem na hora competente as portas da Igreja. He eíla Ima-
gem perfeita: e a fua encarnação , fendo a primeira

, que
fe lhe appíicou, e eftando fem todo o reíguardo, que a po-
deria defender das inclemências do tempo , nada tem def-
mayado. He de três palmos e meyo, e eftá metida em hum
nicho dourado dentro da Capellinha , que he obrada da
mefma cantaria do Edifício, em que aíTenta. No anno de
1721 foy renovada : e tem (como fe vê ) todo o poííivel
adorno. Ainda nella fe conferva huma alampada, que de
dia, edenoite, desde a collocaçaõ da Santa Imagem, fem-
pre efteve accefa : e tal he a veneração do Povo

, que já
mais paífa por aquella eícada peflba alguma , que a eíla fo-
berana Senhora naõ tribute obfequios : de forte , que huns
lhe ofTerecem efmolas , outros ajoelhados fe detém a lhe da-
rem louvores , e todos páraõ 5 por lhe fazerem profunda re-
verencia.

1494 O mefmo Santo Condeftavei achando- fe já re-

colhido nefte feu Convento, deu a Capella da Senhora do
Pranto ao Efcrivaô da fua Puridade Gil Ayres Moniz , fogei-
to de qualificada nobreza, como erao todos , os que (como

Ssss '
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elle) fe intitulavaô naquelle tempo Cavalleiros ;

para que

lhe ferviíTe de jazigo próprio, e também aos feus defeenden-

tes. Porém ainda que o dito Gi! Ayres Moniz tomou poíTe da

Capella fem contradição alguma, como a doação foy vocal,

íuecedeo
,

que depois da íua morte fe diíputou na forma-

lidade da mercê pela occafiaõ feguinte, que a faremos publi-

ca
,
para que confte a firmeza com que depois ficou eftabe-

lecida por Efcritura,

1495 Havia nefta Cidade hum noífo devoto, chama-

do Joaô do Barril, o qual, ou por fatisfaçaó de promeífa ,

ou por defempenho do amor , que pj?ofeííava á Virgem Se-

nhora da Piedade , defejava muito ter na íua Capella huma

fepultura. Aconteceo ,
pois, morrer fua mulher em 22 de

Dezembro de 1469 , tempo, em que era Vigário Prior defte

Convento o Padre Fr. Álvaro de Eílorga, e Adminiftradores

da Capella Vafco Gil Moniz , e feus irmãos , filhos do pri-

meiro polluidor Gil Ayres Moniz. Recorreo Joaõ do Barril

áquelle Prelado , o qual por entender ,
que adoaçaõ do San-

to Condeftavel naó lhe impedia o poder fepultar na Capella

os devotos da Senhora , mas fó o obrigava a admittir nella

todos os herdeiros do primeiro adminiftrador , mandou abrir

cova para alli fe depofitar a defunta. Acudirão logo Vafco Gil

Moniz, e feu cunhado Lopo Dias de Lemos , por parte de

Guiomar Gil fua mulher, que era filha de Gil Ayres Moniz,

reprefentando ambos ao Prelado o direito , e poíTe, que na

Capella haviaò adquirido, para que fó os feus herdeiros fof-

fem nella fepultados : e que eíla fora a intenção do Vene-

rável D. Nuno Alvares Pereira , cuja vontade devia fer ob-

fervada com exacçaó proporcionada ao feu merecimento.

1496 O Vigário Prior ,
que conhecia eftar a razão

por parte dos Adminiftradores , e defejava dar gofto ao de-

voto, íe houve nefíe cafo com a prudência, que fe pode-

ria efperar do íeu grande talento. Difle-lhes , que fuppofto

haver jâ concedido aquella fepultura
,

permittiíTem elles, que

nella fe depoíitaífe o corpo da mulher do devoto, e depois

o mefmo devoto, quando morrefle; e que dalli em diante ne-

nhum Prelado daria mais na tal Capella jazigo a outra pef-

foa, que naò foíTe da geração de Gil Ayres Moniz. E para

que conftafle o muito, que refpekava a determinação do San-

to
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to Condeftavel; em attençao a fua memoria, a fim de evitar
contendas no tempo futuro, eftava prompto a celebrar lo-
go huma Efcritura de confirmação da mercê, que o Santo
Condeftavel fizera. Aceitarão os dous intereííados a propo-
íta, e convieraÓ, em que o devoto, e fua mulher tiveílem
jazigo ío para fi na dita Capella, fem prejuízo dos futuros Ad-
miniftradores

: e com effeito foraÔ alli fepultados junto ás
Joaô doBarriI

grades ao pé do Gigante , em cujo cepo fe lia em cara&éres
Gotnicos a declaração fegointe: Sepultura deJoaô do Barril.

1497 No dia feguinte ao da controverfia , que fe
contavaõ 23 de Dezembro de 1469, foy celebrada a Efcri-
tura de confirmação

, na qual , depois de referido todo o fuc-
ceflo

,
dâ o Tabaliaõ fim com a claufula feguinte ; Differaõ os ciaufuia de

ditos Vigário, efraires, que ellos por eflo premente Eftromen- )T*
ElcT

'

mi

to
, confirmavam

, como logo de effeito confirmaram a dita Ca-
fella^aos fobreditos

, que a ajam, e logrem ellos , e todosfeus
Irmãos 5 e toda fua geraçom para fempre , fem ellos dito Vi-
gário, efraires já mais numa em nhum tempo em ella man-
darem, nem poderâm mandar enterrar nbuã peffoa,falvo aquel-
los

, que aos fobreditos (filhos de Gil Ayres Moniz) e aos ou-
tros da Jua geroçom approuver. Da qual Capella os fobredi-
tos e Jeus herdeiros teraõ cuidado de ornarem, e correg-erem
como a tai Capella, e ao Jerviço de Deos , e a fuás honras
dellos pertencem. E prometeram os ditos Vigário , e fraires
nunca ja mais em nhum tempo /obre a dita Capella lhe porem
nhua briga, nem contenda, e lha leixarem ter, e lograr, e
poffuir pela guiza, que atá hora a tiveram, e lograram, &c.

1498 Porém poucos annos antes , os meTrnos Admi-
mítradores haviaÒ permittido

, que FernaÕ DafTonfo
, cria- cPeiia de

I?*
d,

.

t0 Gil A?res Moniz
>
inflituiffe nefta Capella hu- IT Daí"

ma MiHa quotidiana, e outros SufTragios pela fua alma , com
a declaração de fer alli fepultado, fegundo confta do feuTe-
ftamento

, que fe guarda no noífo Archivo. Para eíTe efFei-
to nos deixou com licença d<EIRey a fua Quinta , que de
preíente efte Convento poíTue junto a Caparica , no Lugar de
Morracem

, ou (como propriamente fe deve chamar) Moa-
cem,.nome tomado de hum Mouro

, que do mefmo Lugar
foy benhor

; da qual Quinta nos fez doaçaÔ com todas as
vinhas, terras, pinhal, e foros annexos 3 e affím mais ou-

Ssss % tras
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trás rendas na Villa de Eftremoz, e feu Termo, com humas

caías nefta Cidade de Lisboa , junto á Freguezia dos Marty-

res. Deftes bens tomou o Convento poíle em 26 de Feve-

reiro de 1463: e daCapella foy Adminiftrador o Marquez

de Valença D. Affbnío, neto doSereniffimo Rey D.Joaõ I,

e do noíTo Venerável Fundador ; ficando por eíía caula a dita

adminifti açaõ na Caía Real de Bragança. Foy com effeito fe-

pulcado o dico Inílituidor junto a huma porta, que eftava na-

quelle tempo aberta , e dava ferventia para a Capella da Con-

. Na parede próxima á íepultura , ainda fe coníerva

etreiro
,
que diz : Aqui jaz* Fernam Dafonfo : pater

1499 No anno de 1490 também com licença dos Ad-

miniílradores , íe erigio nefta dita Capella da Piedade huma

notável Confraria dedicada ao ferviço da Mãy de Deos,ji qual

teve authorifadiOimo principio , e de prefente he taõ opu-

lenta, como bem governada. Foraò feus fundadores os Fidal-

gos , e mais peftbas de diftinçaõ, que ferviaõ no Paço. Ain-

da no anno de 1556 fe praticava efte louvável coftume ; por-

que no CompromiíTo antigo, que então fe fez por modo de

Eícritura celebrada entre os Irmãos da mefma Confraria, e

os Religiofos defte Convento, toda a Meia fe compunha de

peíToas
,
que fe oceupavaõ nos minifterios da Caía Real. O

dito CompromiíTo fe guarda na Secretaria da Irmandade : e

logo na fegunda pagina fe achaÕ nomeados os Ofíkiaes da

Mefa
,
que eraó : D. AfTonfo Henriques de Faro, de quem de-

pois havemos de fallar ; Pedro Sanches
, Joaõ Vogado, Fi-

dalgos da Cafa de Sua Mageftade com differentes occupaçôes

nella-,Joaõ Dornellas, Capellaô Fidalgo do dito Senhor; Alei-

xo de Momperes, Mufico da Camera ; Manoel Rodrigues

Catela, Capellaô de Sua Alteza ; Domingos Rodrigues, Ca-

pellaô da Infanta Dona Maria; Chriftovaõ deRofales, Co-

peiro da Rainha
; Joaó Velofo , Criado de Sua Alteza , e ou-

tros que no mefmo Faço tinhaõ femelhantes empregos. Rey-

nava então o Sereniííimo Rey D. Joaõ III , que da Virgem

Senhora da Piedade era devothTimo : e confta, que nos dias

da fua fefta a vifitava acompanhado da Corte.

1500 Com a falta dos Reys natoraes nos feífenta an-

nos , que efta Monarquia efteve fogeka à Coroa de Caftella,

veyo
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veyo a extinguiríe a devoção do Paço : porém a Irmandade Perfev«ança

fempre durou
, e floreceq por caufa da fervorofa affiftencia

daIrmandadeí

de outros devotos , que depois entrarão , e hoje fervem á
MãydeDeos com o zelo, que he manifefto. Até o dito an-
no de 1556 íe governarão os Irmãos fem CompromiíTo

, e
fó por algumas reíoluções daMefa. NeíTeannoíe fez o pri-
meiro CompromiíTo, em forma de Efcritura , como já iníi-

nuámos
, e he dos mais bem ordenados

, que vimos. No an-
no de 1608

, por definição da mayor parte da Irmandade con-
gregada, íe accrefcentáraõ ao meímo CompromiíTo alguns Ca-
pítulos,^ que parecerão convenientes; até que no de 1716
fe fizeraÒ novos Eítatutos

, os quaes fe contém em 28 Capi- novos eíu*.
tulos dirigidos ao governo da Irmandade, conforme o ufo das

tos'

outras
, que novamente fe erigem com huma Mefa , a que cha-

maò redonda. Em todos os taes CompromiíTos fe chamaó ef-
tes Irmãos de Noffa Senhora da Piedade , e fua Coroa

; porque
eraò obrigados a virem nos Domingos, e dias de guarda re-
zar, ou cantar a Coroa da mefma Senhora nefta Capella.

1501 Mais crefceo a devoção, e fe corroborou a fé dos
moradores deita Cidade, e feu Termo, depois que da Vir-
gem Senhora receberão hum taó raro , e milagrofo beneficio,
que fe faz admirável. Aqui o tranfcreveremos na forma, que
o achamos expreflado em hum antigo , e fidedigno monu-
mento

,
que diz o feguinte. „ Havendo huma grande falta Notlcia dc hfi

„ de agua no mez de Abril , por naõ ter chovido muitos tem-
„ pos

, por eíía razaõ as novidades daquelle anno fe perdiaõ
3 , todas : fe bem, que fe tinhaô já feito muitas ProciíToens

„ publicas a efte intento , fem que Deos deferiífe a ellas com
„fua mifericordia

, de que todos andavaó como pafmados,
,, por fe verem em tao manifeíta neceíTidade 5 e aíBicçaõ. Pe-
3,1o que, ao clamor do Povo , e ás grandes inftancias, que
„ ie fizeraô ao Padre Meíire Fr. Damião da Cofta (que era

3, Provincial ) houve elle por bem dar licença , que fahifíe

„ fora em ProciíTaô efta Santa Imagem
, pois nella tinhaõ to-

„ dos póílas as efperanças de feu remédio : o que fe eíTei-

3, tuou em 25 de Abril do dito anno, fazendo-fe huma de-

„ vota ProciíTaô
, acompanhada de muitas Irmandades com

,,feus cirios , e grande quantidade de tochas accefas, dian-
,,te daqual hiaô muitos difciplinantes.

1502 „Foy

prodígio da
Senhora.

m
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ijox 3 , Foy efta ProciíTaõ dirigida á Santa Cafa da Mi*

„ fericordia , aonde fe celebrou Miíla folemne com Sermão ,

,,e foy tanto o concurfo de gente , que acudio a acompanhar

3 , efta Senhora , que para os que naó podiaõ ouvir oSermaõ,

3 ,
que dentro da Igreja fe pregava, fe fez outro fora na rua,

„ os quaes pregarão dous Religiofos do meímo Convento do

-,, Carmo de Lisboa , e houve grande copia de lagrimas em

-,, todos os ouvintes , ás quaes foy Deos fervido logo defe-

3, rir , mediante a interceílaõ defta Senhora : porque eftando

3 , o tempo Norte, e o dia claro, de improvifo fe turbarão

a, os Ceos 3 e começou a chover. E pofto que naquelle dia

a agua naô foy muita, no dia feguinte choveo tanta, que

3, regou a terra geralmente, efe remediarão as novidades,

5 , de que todos deraô grandes louvores a Deos ,
pois pela

3 5 interceíTaõ , e rogos de. fua Mãy Santiflima a Virgem da

3, Piedade , ufára com elles de taõ grande mifericordia. Da-

qui procedeo, que havendo depois nefta Cidade algumas Pro-

cifloens de Preces , por occaíiaõ de neceííidades graviííimasj

quafi todas vinhaó a efta Igreja dirigidas á Capella de taõ

milagrofa Imagem, quefempre ás fupplicas dos Fieis refpon-

deo com portentofos , e promptos benefícios.

1503 A Irmandade da Senhora foy a que ornou efta

Capella, e a poz na perfeição ,
que vemos ,

fendo Vigário

Provincial defta Província o Padre Meftre Fr. Joíeph de Sou-

fa, que acabou o feu governo em 12 de Setembro de 1714.

He toda de talha dourada, feita ao moderno com primor. A
mefma obra do retabolo fe vê nas paredes dos lados, e no arco

exterior. Nefte eftaó duas fermofas eftatuas dos Santos Varões,

que com religiofo culto depuzeraô da Cruz, e fepultáraõ o

Sacrofanto Corpo de noflb Redemptor. Nas ditas paredes de

huma , e outra parte ha quatro fingulares painéis dos PaíTos

do mefmo Senhor , dignos de grande apreço. Eftaó alli cam-

bem as preciofas Imagens dos quatro Santos Evangeliftas. O
refto dos lados vay fobindo cuberto de ouro até o teclo, que

he forrado de madeira , e pintado de elegante arquitedura.

1504. Ha duas portas abertas aos lados do Altar na

mefma frente do retabolo: e eftaõ em tal forma difpoftas,

que para fe paífar de huma para outra , fempre deve fer por

baixo da Tribuna da Senhora. As mulheres quando fe achaó

pro-
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próximas ao tempo de parir, para efFeito de merecerem de
Deos bom iuccello

, recorrem á meíma Senhora , fazendo-
Ine o oblequio de paliarem nove vezes por eítas portas : de
iorte, que ajoelhadas depois de cada huma das voltas, re-
zao a Salve Rainha: e he tradição confiante, que todas as
que chegarão a praticar efta devoçaÔ , tiverao huma feli-
ciflima hora. Por efte modo fe valem da piedade da Mãy
de Deos até as Senhoras mais illuftres da Corte j feguindo
o exemplo das Sereniffimas Rainhas deíta Monarquia, que
todas no tempo competente, vieraÒ fempre fazer efte obfe-
quio á íoberana Imperatriz do Ceo : e (abemos, que o ufo
de tao particular devoção teve principio , e prevalece def-
de a coliocaçaó da Santa Imagem nefta Capella.

1505 O Altar he proporcionado, e para elíe íe íobe
por dous degráos. Tem frontal, e banqueta de prata, fo-
bre a qual aiíenta huma Imagem do GloriofoSaÔJoaõ Mar-
cos Mais acima entre columnas Salamonicas, eftá a ma-
geftofa Tribuna da Virgem Senhora, enriquecida de peças de
prata

,
e bons paramentos. Ardem continuamente na prefen-

ça da Santa Imagem duas grandes alampadas , também de
prata feitas ao moderno. O Senhor da Cafa de Pancas tem
obrigação de mandar accender huma , para o que paga cada
hum anno quatro cântaros de azeite. Para a outra concor-
re com hum cântaro a Irmandade das Chagas de S. Francif- wKÍJ™
co, por inftituiçaõ de hum devoto. D.Miguel Luiz de Me-
nezes

,
I Conde de Valladares, em defempenho do íummo

aífeclo
, que desde os primeiros annos de fua idade teve á

mefma Senhora, foy toda ávida Protedor da fua Irmanda-
de, e lhe deu fempre a efmola annual de quarenta mil reis.
Por morte defle Fidalgo , continuao a fazer a mefma piedo-
fa contribuição íeu filho D. Álvaro de Abranches, que foy
Sumilher da Cortina d'ElRey D. Pedro II , e anualmente he
Bifpo de Leiria, Varão exemplariílimo, com todas as proprie-
dades de perfeito Prelado; e Dona Maria de Caftellobranco,
Condeífa de Valladares , viuva por falecimento de D Mi-
guel Luiz de Menezes, III Conde , e Senhor deita illuftrif-
iima Cafa. Cada hum oíferece todos os annos á Senhora
vinte miheis, para o augmento dos feus cultos, nos quaes
le moiíraõ notavelmente empenhados,

1506 O Se-
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1 506 O Sereniííimo Rey D.Joaõ IV. lhe mandou dar

para iempre huma ordinária de arroba e meya de cera todos

os annos no Almoxarifado da Cafa das Carnes, á cufta dos

Contratadores ; mercê , que fez por hum Alvará ,
que affi-

nou , o qual foy paflado aos 10 de Janeiro de 1646, e fe

acha na Torre do Tombo, no Livro de Regifto de Officios,

e Mercês , que fervio desde o anno de 1644 até 1650, fen-

do Efcrivaò Manoel Godinho : e eftá a folhas 86 f. Em rim,

tem efta Irmandade groíTo património, e fe^acha bem efta-

belecido. Porém o que nella mais avulta, faõ as copiofas ef-

molas, que fe deitaõ nas caixas, e mialheiros : e também,

Exemc.os .r. as que á meíma Capella da Senhora trazem as mulheres, que

depois da felicidade dos íeus partos , lhe vem dar as devi-

das graças. Os Irmãos vivos íaô 250 , com pouca differen-

ça. AcompanhaÔ aos feus defuntos em ado de Confraria , e

pelas fuás almas lhes mandão fazer muitos SurTragios ,
efpe-

cialmente no Oitavario dos Santos. Nefie mefmo Oitavano ,

e em todos os Sabbados do anno he o feu Altar Privilegia-

do por Breve do Papa Clemente XI ,
paflado em Roma, aos

19 de Dezembro de 1716. Nos ditos Sabbados, logo que

os Religiofos acabaô de rezar a hora de Prima, fe canta na

própria Capella huma MiíTa folemne á mefma Senhora com

aíMencia da Communidade no Coro , e dos Irmãos junto

ao Altar com tochas accefas.

1507 Em todos os Domingos , e dias Santos do an-

no ha no Altar da Senhora huma MiíTa, que principia , aílim

que fe ouve o meyo dia: devoção utiliífima para o Povo,

inftituída em beneficio daquelles ,
que em femelhantes dias

tem antes defta hora alguma occupaçaó urgente. A feita pnn-

. cipal da Irmandade he a 8 de Setembro , dia próprio da Na-

JíirmínS! tividade da Senhora: e então fe faz com a mayor grandeza,

expondo-fe o Santiííimo Sacramento na mefma Capella , con-

forme o feu Privilegio. Fazem mais eftes Irmãos na Sefta fei-

ra da Semana Santa a piedofa acçaó do Enterro do Senhor,

que arepreíentaõ com propriedade, e com decência. Para o

mefmo adio flzeraò Pallio rico , paramentos preciofos , e mais

infignias neceflarias, fem lhes fer precifo valerem-fe de cou-

fa alguma alheyaj porque tudo quanto fe excogitou fer con-

veniente, fe acha prompto, como fabrica própria. Na Pro-

ciííao

Miffa do ikc

jo dia.
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ciflaô do dito Enterro levaõ também , depois da Sacratiííi-
ma Imagem do Senhor morto , a da Virgem Senhora das An-
guíhas

, cjue eftá coJlocada em hum nicho da Sancriftia da mef-
ma Capella

, onde o feu Padre CommiíTario fe revefte para
dizer as Miiías da Irmandade : e fica a dita Sancriftia em hum
vão nas coitas do Altar entre as duas portas Jateraes, em
que acima falíamos

j e por baixo de huma nobre Caía de def-
pacho

, que a Irmandade fez no meímo vão.
1508 No pavimento da Capella eftaó três campas com

os nomes de alguns herdeiros de Gil Ayres Moniz, que alli

m° íePuIcados - Na d <> meyo diz : Aqui jaz, Dona Luiz,a
Moniz,) mulher que foy de Francijco de Sampayo, Senhor da
Cajá de Villaflor, e Adminiftrador delia Capella: fakceo em
16 de Mayo de 1659. Na que eítá da parte do Evangelho
fe le

: Aqui jaz, Francijco de Sampayo , que foy cajado com
Dona Luiz,a Moniz, , Senhor de Villaflor , e Adminiftrador
defia Capella : faleceo em 9 de Janeiro de 1662. Foy efte
Franciíco de Sampayo VII Senhor daqueíla taÒ antiga, co- rrandfa, demo illuítre Gafa de Villaflor, que teve principio em hum Fi-

SamP a y°--

dalgo de grande diítinçaõ, chamado Vafco Peres de Sampayo,
a quem os Reys D. Fernando, eDJoaõI fizeraó mercê de-
íla, e de outras Villas , que muito authoriíaô o eftado dos
feus nobiliffimos íucceffores. Cafou o dito Franciíco de Sam-
payo com Dona Luiza Moniz Coutinho

, que era filha de Fe-
bos Moniz de Lufignano, e de fua mulher Dona Filippa Cou-
tinho. Efte Febos Moniz de Luíígnano era filho de Jerony-
mo Moniz de Lufignano, Commendador da Ordem deChri-
íto, e de Dona Elvira de Alarcão, filha de Gafpar de Tor-
res

, e de Dona Leonor de Alarcão , Dama da Rainha Dona
Catharina, da qual Dona Elvira abaixo falíamos.

1509 Na campa da parte da Epiftola ha dous letrei-

ros. O primeiro diz: Aquijaz, Dona Elvira de Alarcão, mu-
lher de Jeronymo Moniz, de Lujignano , a qual faleceo dentro
nefia Igreja, eflando diante do SantiJJimo Sacramento, Sabba-
do Santo 28 de Março de 1587 : e afim jaz, mais o dito feu
marido jeronymo Moniz, de Lu/ignano , cuja efta Capella he ,

€ qual faleceo em Barcelona a 25 de Setembro ^1595. O
fegundo diz ; Aqui jaz, Dona Marianna de Alarcão, mulher
de Luiz, de Jorres de Lima , filha deJeronymo- Moniz, , e de

Tctt Dona

a.

D. Luiza Mo-
niz Coutinho.

Outra fepultu-

ra.

• iil!
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J^ona Elvira de Alarcão, os quaes tem duas Mijfas quotidia-

nas nefta Capella , e para ellas deixarão ctncoenta mil reis de

juro, e cinco para a fabrica.

15 io Efta Dona Elvira de AlarcaÓ, foy huma Senho-

ra de heróicas virtudes, taÓ amante defte noílo Convento,

que na Igreja deli e fazia continua aííiftencia. Tomou eipecial

devoção com a Virgem Senhora da Piedade , e o feu mayor

gofto era multiplicarlhe os obfequios. Em huma occaíiao ,

que na fua Capella dava as voltas coílumadas para alcançac

o bom fucceílo he hum parto, ao qual fe achava próxima;

ai li mefmo deu á luz hum perfeito menino. No meímo in-

ftante o dedicou á Mãy de Deos, promettendo-lhe fazello Ke-

ligioío da fua Ordem. Com efteito, aííim que o menino che-

gou á idade competente fatisfez o voto de fua virtuoía may,

e veyo a fer hum dos mayores , e mais refpeitados talentos

defta Provinda. Tal foy o infigne Padre Meítre Fr Martinho

LhóLur Moniz, duas vezes Provincial nefte Reyno, Vifitador, e Re-

formador Apoftolico do Real Convento dos Cónegos Re-

grantes de Santa Cruz de Coimbra, eleito Bifpo do Porto,

e ta6 eftimado do Sereniííimo Rey D. JoaÕ IV, como na re-

lação da vida de taô benemérito fogeito havemos de eícre-

ver.

1 5 1 1 Porém nao permittio Deos ,
que ella chegaíTe a

ver a entrada do filho na Religião: porque paliados dous an-

nos depois de nafcido , achando-fe a mefma Dona Elvira jun-

to á Capella da Senhora, louvando ao Santiflimo Sacramen-

to ,
que noSabbado Santo eftava depofitado no contra-fepul-

chro do Altar
,
que lhe era dedicado ; ai li lhe deu hum mor-

tal accidente, que no mefmo inftante lhe tirou a vida. Aos

Svúí
D°*

que conheciaô os coftumes fantos, e reóta confciencia defta

memorável Ivlatrona, naõ faltava a confolaçao
;
porém a mui-

tos, que anão tratavaó familiarmente, caufou efta apreífada

morte pavor , e a todos pelo merecimento de taõ boa crear

tura, geral fentimento. A circumftancia defta morte fica ex-

preíTada no Epitáfio da mefma Serva de Deos ,
como acima

deixamos declarado. No tempo preíente he Adminiftrador,

Adorador e poíTuidor defta Capella Manoel de Sarapayo Moniz de Mel-

dacapdia.
]Q . yjj $enhor da illuftriífima Caía de Villaflor, e das mais

Viílas do íeuEftado; herança, que lhe compete pelo cafa-

mento
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mento

( em que já falíamos ) de DonaLuiza Moniz Couti-
nho com Francifco de Sampayo ; e he certo 5 que por eíla
Senhora vem o dito Fidalgo a fer de Gil Ayres Moniz legi-
timo íucceíTor, deduzindo dos feus preclariffimos Progenito-
ra os honrol os appellidos , com que authorifa o nome, emo menos as virtudes moraes , e heróicas , com que mais
quahhca o leu alto nafcimento.

CAPITULO XII.
Da outra Cape lia coJlatera/ da me/ma parte , dedicada

a Noffa Se?ibora da Conceição.

1512 éí^\ Sa™oCondeftavel em demonftraçao do Denominaça5

I j§ muito, que fempre reverenciou o inef- ant!'sa -

a ar* j n, ^4r favel Myften'o da purifíima Conceição
da May de Deos, lhe dedicou logo na fundação da noffa Igreja
eíia nobre Capella. Fica em correfpondencia da outra (em
que ja falíamos

) da invocação da Boamorte , á qual he fe-
melhante na figura, mas diferente no ornato. No feu prin-
cipio teve hum retabolo de columnas douradas, com vários
paincis da Vida da Virgem Senhora, difpoílos em tal forma,
que o da Conceição ficava no lugar mais alto do meyo , e lo-
go abaixo hum da adoração dos Reys , que alli fe poz em lu- ™o iet si.

gar dobacrano, quando fe trasladou para a Capella 5 quede-
'°$ Rcys *

pois fe fez determinadamente para o SantiíTimo Sacramento
Uaqui procedeo chamarfe também eíla Capella dos Samos
Keys

?
tomada a denominação da pintura

, que ficava mais
próxima^ vifta

, e na6 de ferem eftes Santos , os que nella
preíidiao como Oragos; porque até o tempo prefente fem-
pre a dita Capella foy própria da May deDeos com aquel-
Je gloriofo titulo. Alguns dos taes painéis ainda fe guarda6
neíte Convento

, onde fervem de ornar as paredes do noífo
Coro alto, que he (como em feu lugar diremos) o precio.
Io Santuário da noíTa efpecial devoção.

1 513 No anno de 1537 derao os Religiofos efia Ca-
pella a Álvaro Pacheco

, Çavalleiro Fidalgo ^da Cafa d'El-
Ui

.
T»t 2 Rey

5
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Rey, Provedor de fuás Alfandegas , e Portos da terra de-

ite Reyno; e a Diogo Fernandes das Póvoas feu genro, Ca-

valleiro ProfeíTo da Ordem de Chrifto ;
para alli fabricarem

o feu jazigo ,
que ficou fendo próprio aflim delles • como dos

feus defcendentes. E por certa renda de trigo, que ainda o

Convento cobra, fe obrigarão os Religioíos delle a dizer

huma MiíTa quotidiana rezada , e três cantadas cada anno,

das quaes huma he da Conceição da Senhora no feu dia, pe-

la razão deOrago. Efte contrato de obrigação perpetua foy

celebrado por Eícritura feita em 16 de Mayo do dito anno

de 1 537 i
pelo Notário d'ElRey, Manoel AfTonfo, lendo Prior

deíle Convento o Padre Fr. Manoel de Góes , c Provincial

defta Província o Padre Meftre Fr. Balthafar Limpo ,
que de-

pois de outros authorifados empregos foy Arcebifpo de Bra-

ga. A dita Eícritura fe acha lançada no Livro fegundo do

noíTo Tombo antigo a folhas 280 f , e também no primei-

ro Livro novo dos Inftrumentos a folhas 197.

1514 Até o anno de 1685 fe confervou efta Capella

fem outro adorno , que o do feu retabolo , e algumas pin-

turas de brotefco. Eftava fechada fobre íí com grades de fer-

ro altas, que prendiaô nos pilares do arco. Da parte interior

era baftantemente.efpaçofa ,
porque o Altar encoftava na pa-

rede do nafcente , e todo o mais vão atè ás grades ficava

deípejado. Nefte anno, pois , foy precifo depofitarfe nanof-

fa Igreja o Santiflimo Sacramento da Parochia do mefmo ti-

tulo ,
que já entaó fe edificava no lugar onde, hoje exifte. E

pofto, que em quanto o corpo daquella fabrica fagrada fe hia

levantando, efteve o Senhor em huma pequena Capella fei-

ta para o intento , no interior da mefma obra
;
com tudo ,

quando os Irmãos quizeraõ cobrir a Igreja, e desfazer a di-

ta Capella do interior, trouxerao pelas mãos do feu Parocho

(que era o Padre Manoel da Cofia) o Santiííímo Sacramento

para a dita Capella da Conceição. Efta fe lhes deftinou para

aquelleSacrofanto depofito, que fe fez em hum mageftofo,

e bem paramentado Tabernáculo portátil, cuja chave fe en-

tregou ao mefmo Parocho , a quem competia o diftribuir

aquelle Sacramentado Paõ com as fuás ovelhas. O mefmo Se-

nhor havia já eftado alguns annos nas Igrejas da SantifTima

Trindade , e das Convertidas. Agora fó efteve nefta Capel-

la
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Ia o tempo de quarenta dias, baftantes a fe compor a nova
Igreja na forma

, que convinha á fuprema authoridade do
meímoDeos, que a havia de fantiíícar com a fua Real aífrV

fíencia.

1515 Trasladou-fe com effeito o Santiííimo Sacramen-
to para a nova Freguezia , na Dominga da Quinquagefima do ffiajdk
dito anno: e depois do foIemnuTimo triunfo, com que foy
levado

, ficou efta Capella da Conceição frequentada de mui-
tos devotos, que alli, como em lugar mais que nenhum ou-
tro da Igreja retirado, fe recolhiaõ a ter Oração mental, e
a fazer outros meritórios exercícios. Na meíma Capella hiaõ
também dizer Mifla por devoção alguns Religiofos timora-
tos

, movidos da fumma coníolaçaò, e paz interior, que nos
feus eípiritos experimentavao no tempo do Sacrifício. Daqui
procedeo o inflamarem-fe os corações dos mefmos devotos
em huma fanta emulação de ornarem a dita Capella com a de- '

como cita rc

cencia devida á foberana Senhora , a quem era dedicada : e tal
fez de nov<"

foy o zelo, com que entrarão neftaempreza
, que logo ajun-

tarão efmolas, e com ellas fizeraô o preciofo retabolo de ta-
lha dourada, e mais adornos, que vemos. Formarão o Al-
tar no.meyo de todo o vão da Capella, deixando por detraz
do retabolo lugar baftante para Sancriftia , e fobre ella cafa
de defpacho com outra de fabrica no ultimo pavimento dos
três

, que para eííe effeito idearão: de forte que veyo a Ca-
pella a ficar com a figura feguinte.

1516 Por três degráos de pedra fe fóbe para o Pref- Reiaçaõ d

byterio, aonde aífenta hum Altar proporcionado, metido en- q
|f

ne,ía íe

tre as duas portas, que dao fcrventia para as cafas interiores.

Dalli principia o retabolo
, que occupa toda a altura da Ca-

pella: e no meyo delle fe vê a mageftofa Tribuna da Mãy
de Deos

, onde eftá collocada huma fingular Imagem fua , que
he de vertidos, ea meíma, que fempre naquelle Altar co-
nhecerão os Religiofos mais antigos defte Convento. Na cir-

cumferencia da Santa Imagem íe vê huma artificiofa gloria

de Anjos de efcultura metidos em nuvens, pintadas á imita-

ção das naturaes : e toda efta obra fe remata com huma gran-
de Coroa Imperial

, que fica eminente ao mefmo Throno da
Senhora. O teéto he bem pintado de arquitectura : as pare-

des dos lados tem freftas , e portas 5 humas abertas , e outras

fingidas^

I
:? 1

'
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fingidas, com pinturas femclhante ás do tedo. O arco exterior

fe fez também de talha moderna , e fe acabou de dourar no

anno de 1728. Contêm muitas figuras de Virtudes com em-

prezas da punífima Conceição da iMãy deDeos nas mãos: obra

perfeita, e naquelle género, das mais finguiares da Igreja.

1517 Mas íuccedendo faltar pelo tempo adiante o ze-

lo daquelles devotos, ficou fuftentando o culto da Virgem

Senhora SebaftiaÔ Moniz , homem honrado , e de grande

negocio nefta Corte. Efte, pois ,
que foy o principal fuperin-

tendente das obras da Capella , em quanto viveo, fempre

continuou a fazer a fefta da Conceição com o^mefmo efplen-

dor , com que no tempo prefente a celebraõ os Irmãos do

Sanciflimo Sacramento. A eftes Irmãos, que (conforme em

feu lugar diremos ) haviaõ já poíTuido o ufo deita Capella, os

Religioíos lha tornarão a dar com as cafas referidas ,
mas

com a obrigação de paramentarem o Altar , e feftejarem a Se-

nhora no dia próprio da fua immaculada Conceição. Aííimo

execução , e neíla occafiao fe expõem o Santiífimo Sacramen-

to na mefma Capella, por ter para elle minifterio todo o ne-

ceíTario commodo, e por fer hum a das privilegiadas para efte

gloriofiííimo aéto. Ha também no Altar hum rico Sacrário,

onde o Sacramentado Corpo de Chrifto fe depofita ,
quando

fuccede eftar a Capella do mefmo Sacramento impedida com.

outras funções Ecclefiafticas imcompativeis com a fua Divi-

na aífiftencia.

15 18 O Padre Meftre Fr. Joíeph de Soufa , de quem

havemos de fazer particular memoria , como de Religiofo

douto, authorifado, e exemplar ; em quanto nefte Convento

aífiílio, e teve faude, ainda no tempo, que exercitou os em-

pregos de Prelado , foy fempre o Pregador da fefta : e por

eíTa cauía chegou a dar a luz humSermonario com vinte Ser-

mões todos da Conceição ; o qual Sermonario fe imprimio

em Lisboa no anno de 1721, na Officina de Pafcoal da Syl-

Va. No pavimento da Capella naõ fe vê Epitáfio algum dos

Adminiftradores ,
que forao alli fepultados : mas fabemos ,

que naquelle Carneiro jazem os corpos de Diogo Fernandes

das Póvoas , em quem já falíamos ; e dos feus nobiliíTimos

fucceífores até Francifco das Póvoas ,
que foy cafado com

Dona Antónia de Menezes e Albuquerque.

1 5
1
9 He
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^e/Ãiwfaíeote Adminiftrador da mefma Capei-
la Sebait,aoPedro de Mello das Póvoas Corte-Real e Miran-da

,
taoçof.dalgo da Cafa de Sua Mageftade, Senhor de lan-ar de Barcarena

, e Cafaes de Monte Agraço ; o qual teve
eita admuiiftraçao

, porque feu pay Franciíco de Mello de Car-valho
,
também Moço Fidalgo da Cafa de Sua Mageflade, ca-

;?\T P°"
aLu,za Antonia Corte-Real das Póvoas , que

nL t t
m* de ^anod das PÓVOâs de Wiranda, e deDona Mana Hanclca Corte-Real. Contrahio o dito Admini-

rador exifteme illuftre matrimonio com Don.Frar.dfe. Ma-na botjn de Gulmao e Menezes , filha de António Barreto deMenezes Senhor da Quinta do Sol no Termo de Braga, ede lua mulher Dona Maria de GufmaÕ Forjai Pereira .filhado u>nde da Feira
; cuja efclarecida deícendcncia terá fem-

pre neíta Capella o mefmo dominio.

Adminiflrador
esiltcnte.

CAPITULO XIIL
Da ftmptuofa Capella do Santifimo Sacramento, e âa fua

autborifaâa Irmandade,

'
I52° /^ Orreípondeefta Capella á da Encarnação, Nbtw. d. c*

U que lhe fica defronte. He magnifica , e
pclla '

. ,. J\f*- Pe]a muica antiguidade dos feus adornos,
mais digna de eítimaçao. Naquelle lugar (como já diíTemos)
citava a porta trave/Ta da Igreja , a refpeito daqual D. Nu-
no Alvares Pereira quarto neto do Santo Condeílavel na Ef-
cntura de contrato

, que celebrou com os Religiofos quan-
do Lhe deraÔ a Capella (então chamada da Cruz) deixou ex-
preflado, que nunca fe houveííe de tapar ; aílim para qu-
com a claridade delia ficaííe a Capella mais alegre , como
por obrigar aos Fieis

, que pafíavaÔ , a fazerem á Santa Ima-
gem de Chnfio reverente genuflexão. Porém moftrando a ex-
periência

, que a porta naquelle íítio caufava inevitável per-
turbação á Communidade quando no Coro afliftia aos Officios
Divinos; e ponderando-fe

, que por ella, pouca, ou nenhu-
ma claridade fe communicava á Capella daCruZi recorreo o

Prior

Num. 1426,

:
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Prior defte Convento ,
que era o Padre Meftre Fr. António

Caldeirão, ao Bifpo de Coimbra 5 D. Affonfo de Caftello-

branco, para que como Teftamenteiro de Dona Maria de No-

ronha , mulher de D. Nuno Alvares Pereira , délíe o feu con-

fentimenco a fim de fe fechar, para íe abrir em outra parte

a porta traveíTa.

1521 Attendeo o prudente Bifpo ás razoes do Prior:

e vindo pelToalmente certificarfe da jufta reprefentaçaô , que

fe lhe fazia , difpoz ,
que fe pertendeíle o meyo neceftario

para fe effeituar o intento. Dada, pois, a fua permiílaó, al-

cançámos logo do PapaSixto V hum Breve paíTado em Ro-

ma , aos 3 de Março do dito anno de 1586, pelo qual Sua

Santidade annulava' aquella condição da Efcritura , e nos per-

mittia, que fechaífemos a porta. Principia o Breve : Circa

curam Hafíora/is offfcii, &c e fe guarda na Gaveta intitulada

de Roma, do noíTo Archivo. Defte Indulto foy Executor o

Doutor Joaõ de Lucena Homem , Vigário Geral do Arcebif-

pado de Lisboa ; o qual depois de juftificadas as premiífas,

lhe mandou dar cumprimento aos 19 de Outubro do mefmo

anno. Porém como era precifo , que primeiro fe abriíle ou-

tra porta no lugar, onde hoje a temos j veyo efta, em que fal-

íamos a fecharíe no anno de 1591, fendo Prior defte Con-

vento o Padre Meftre Fr. Angelo Pereira , que depois foy

Bifpo Titular de Martyria , e Coadjutor do Biípado de Coim-

bra.

152a Fechada a porta, logo naquelle lugar fundou a

nobiliííima Capella do Santiffimo Sacramento , e lhe deu to-

do o ornato neceífario Dona Catharina de Menezes , filha

de D. Manoel de Menezes, e mulher de D.Joaõ Coutinho,

Senhor de Alvayazere , Alcaide mór de Santarém , e Almei-

rim. Era efta illuftriílima Senhora efpecialmente devota do

noflb Habito , e Bemfeitora defte Convento , cuja Igreja fre-

quentava , exercitando nella muitas virtudes heróicas ,
que

lhe adquirirão a boa opinião, que fempre na Corte mereceo

até o fim da vida. E querendo ter jazigo próprio para fi , e

feus defeendentes dentro da mefma Igreja , pedio aos Prela-

dos licença para o fazer no pavimento da Capella , que per-

tendia erigir, em defempenho da efpecial devoção , que pro-

feílava á Sacrofanta Euchariftia. Os Padres Meftres Fr. João
de
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de Santo Thomás , que era Provincial , e Fr. Jeronymo Caya-
do Prior deite Convento , naô ío convieraõ no feu defejado
intento

;
mas de tal forte fe lhe moftraraó obrigados pela

obra da Capella, que a inclinarão a mandar, que a fabricaf-
íem com a poíiível grandeza , e com a mayor perfeição, a que
a Arte chegava naquelle tempo. Com effeito fe concluio ef-
ta fumptuola obra no primeiro anno do Provincialado do Pa-
dre Meftre Fr. Martinho Moniz, que foy no de 1625 : e fi-

cou a dita Capella com a figura feguinte.

1523 Por cinco degráos de pedra lavrada fe fóbe pa-
ra hum Presbyteno largo , no qual alíenta hum Altar da gran- r £«w

, g

deza neceííana. O recabolo
, ainda que antigo, he regular,

paineis '

e compoílo de altas columnas douradas, que fóbem a todo
o vão, e guarnecem difFerentes painéis. O mayor, que fica
no meyo em lugar alto, he do Santiflimo Sacramento, cuja
pintura foy fempre eftimada por íingular. Tem por baixo efta
infcnpçaõ tomada do Hymno de Santo Ambrofio : Triumphat
ilk [pknâiie

, Et dignus amplitudine , Soli polique pairiam
Unamfacit RémpubHcam. Sobre a banqueta do Altar eftá hum
íermofo Tabernáculo, onde continuamente fe guarda o Sa-
crofanto Corpo de Chrifto com a decência, que requer taó
incomparável Depofito. Dalii fe diflribue aos Fieis , que che-
gaó á Mefa da Sagrada Communhao , e efta íe eftende pe-
las grades de bronze , que fechaó a Capella fobre fi , e a fe-
parao do Cruzeiro. No mefmo Altar da parte do Evangelho
fe vê huma perfeita Imagem do noíío glorifo Martyr Santo
Anaftafio, a quem no feu dia feítejaõ com luzida pompa os
Irmãos Leigos deite Convento , ajudados de alguns Mordo-
mos feculares

, por haver aquelíe Santo profeíTado , como el-
les , a vida activa. Na mefma fefta diílribuem pelos aííiílen-
tes medalhas de metal com a cabeça do mefmo Santo efcul-
pjda de huma parte , e da outra a actefíaçaô do fegundo Con-
cilio Niceno

, na qual fe declara, quedoíeu venerando af-
peóto fogem atemorizados os Demónios. A Imagem he de
íngular efeultura

, obra do infigne Manoel Dias. Da parte
da Epiftola lhe correfponde a da inclyta Virgem Carmelita
Santa Eufrafia.

1524 Na mayor altura do retabolo lhe ferve de rema-
te hum Efcudo pintado

, que he efquarcçllado. Tem no pri-

Vvvv melro

Sacrário»

Santo ânafts-
fio.

Aã^.Vid.Vitt.

Cai mel, »..§,44,;

Sanca Eufra-

fia,

;
;
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meiro as Quinas de Portugal, no contrario três flores de Liz

poftas em roquete : no íegundo , e contrario cinco Eílrelias

de cinco pontas cada huma ,
poftas em aípa : e no meyo do

Efcudo grande ha hum pequeno com hum anel encuberto. Na
frontaria do Presbyterio da parte do Evangelho eííá gravada

em huma pedra , a memoria feguinte : Mandou fazer efla

CapeUa do Santiffimo Sacramento , e Relíquias do Mofteiro ,

Bona Lathanna de Memz.es , mulher que foy de D.Joaõ Cou^

ttnbo , Alcaide mór da Vil/a de Santarém , para fe fepultar

nella, e o dito feu marido, e (eus herdeiros, e fucceffores defeen-

dentes, e nenhuma outra pcfíoa, e aproveo de ornamentos, pra-

ta , e a dotou com feffenta mil reis de juro de vinte o milhar.

1525 Da parte da Epiftola na outra frontaria do Pref-

byterio ha o letreiro feguinte: Tem os Rehgiofos obrigação entre

outras , de dizer nefta CapeUa cada dia huma Miffa rezada , e

hum Officio de nove Lições cada anno dentro no Oitavario dos

Santos , conforme a Efcritura ,
que com ellesfe fez nas Notas

de Bartholomeu Bernardes , làbaliaò defla Cidade de Lisboa ,

aos 7 de Agoflo de 1620 annos, a qual os Padres tem em feu

Cartório com as mais obrigações ,
que nella Je contém. Efta

Efcritura foy celebrada , logo que fe deu principio a Capei-

la. A piiífima Fundadora fe moftrou na fua compoíiçaõ gran-

demente liberal: porque a encheo de cortinados preciofos,

e lhe mandou lavrar muita prata, que hoje lhe ferve de ador-

no ; entrando também as duas alampadas de columnas
,
que

fe confervaõ fempre accefas na prefença do Senhor. E ain-

da que no pavimento da dita Capella naô fe vê Epitáfio al-

gum , he certo (como nos deixou eferito o Padre Prefenta-

do Fr.Jorge Cotrim) que nella eflao fepultados a dita Dona

Catharina de Menezes, e feu marido D.Joaõ Coutinho , e os

Condes de Sabugal feus herdeiros. Só no cepo do Gigante,

onde pegão as grades , ha hum letreiro Gothico
,
que diz :

Aqui jaz Gomes e Annes , criado Dalfonje Annes Nogueira,

Alcaide mór defla Cidade.

1526 A mefma Inítituidora, afíím quevioaobra con-

concluida , deu logo o uíb da Capella aos Irmãos do Santif-

íimo Sacramento para exercitarem nella os feus a&os de pie-

dade em íerviço de Deos , pofto que fem prejuízo dos fuc-

ceíTores da fua Caía, e feus defeendentes , para os quaes re-

fervou
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fervou ojazigo

; querendo íó elJes , e nenhuns eftranhos hou-
yeuem de fer alh íepultados. Os ditos Irmãos

, que até aquel-
Je tempooccupavaoaCapella immedia ta para a parte do naf-
cente, própria de Noíía Senhora da Conceição, logo a lar-
garao

, e íe meterão na poífe de toda a fabrica defta , onde
começou a refidir o Sacramentado Senhor, que a taoautho-
nfada Irmandade havia dado o nome , e o augmento. E
porque delia ninguém até o prefente efcreveo com a indivi-
duação, que requer o feu Régio principio j antes he certo,
queaíeurefpeito, correm na tradição algumas noticias con-
luias ,e mal percebidas: agora as exporemos com a clareza,
e verdade, que depois de hum largo exame, achámos em
firmes, e fidedignos monumentos.

1527 No anno de 1562, fendo Regente deite Rey-
no o beremfíimo Cardeal infante D.Henrique, por entrega,

3Xfii>
fi

Ã
eiaÔ d° g°verno os Tres Eftados na menoridade

d'EIKey D. SebaftiaÕ ; e fendo no mefmoReyno Legado %
Latere, creado no anno de 1553 pelo Papa Júlio III 5 teve
íeliz,ealto principio efta nobiliflima Irmandade. Foraõ feus
immediatos Inmtuidores o Padre Meftre Fr. António Caldei-
rão

, Prior que era deite Convento , e D. AfTonfo Henriques
de taro, hum dos Fidalgos mais zelofos do culto Divino,
que frequentavaÕ a noíTa Igreja. Foy filho de D. Fernando de
Faro, ou de Noronha, III Senhor de Vimieiro, e de fua
mulher Dona Ifabel de Mello, filha de Gomes de Fieueire-

j°Í^í
mei

í°
mÓr dí£lRey D-J°a6 »> e de Dona Leonor

de Mello: de forte , que por varonia vinha o dito D. AfFon-
fo Henriques de Faro a fer I Neto de D. AfTonfo Conde de
Faro

; II neto de D. Fernando primeiro do nome , e fegundo
Duque de Bragança; III neto do Senhor D. AfTonfo, pri-
meiro Duque de Bragança ; IV neto d'ElRey D. João I , e
também IV neto do noílo inclyto Padroeiro D. Nuno Alva-
res Pereira. Teve o dito Cavalhero o emprego de Copeiro
mor do Príncipe D.JoaÓ, pay d'E!Rey D. SebaftiaÕ. Por
morte de feu irmão D. Sancho de Faro, que foy Deão da
Capella d cE!Rey, mudou de eftado: e fazendo-fe Clérigo, teve
a mefma dignidade. O mefmo Rey D. SebaftiaÒ lhe deu huma
penlao de quatrocentos mil reis no Bifpado de Vifeo, mercê
que lhe fez logo no principio do feuReynado

a que foy no an
no de 1568. Vvvv* 1528

Irmandade d©
Sacramento.

M. Fr. Antónia
Caldeirão.

Noticia de D e

AríoníoHenri-
quês.

'
;

i
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1528 Confervava D. ArTonfo Henriques de Faro eílrei-

caiddr

A
aõ

tonio & amifade com o nomeado Padre Meftre Prior Fr. António

Caldeirão , fogeiro de refpeitado nome na Corte, por cali-

fa do extremofo affedo ,
que fempre teve á Pátria ,

como em

íeu lugar diremos, além das íingulares virtudes, e differen-

tes Sciencias ,
que profeíTava. Conferindo

,
pois , entre íi os

meyos competentes para a execução do feu intento, idearão

para o íerviço do Santiflimo Sacramento deita Igreja huma Ir-

mandade fem difTerença alguma, das que faó dedicadas ao

mefmo Senhor nas Igrejas Parochiaes. Só lhe accrefcentarap

por difTerença hum íegundo Titulo, que vem a fer da Refurret-

çaõ, porque ficava obrigada a feftejar a memoria defte ínet-

favel Myíterio. Para publicar o Titulo da nova Irmandade ,

depois de alguns annos levantarão hum padraó na parede la-

teral da novaCapella , o qual confta de dous grandes, e pre-

ciofos painéis em molduras de talha dourada, hum daRe-

furreiçaõ de Chrifto , outro da inftituiçaó do Sacramento.

Houve no principio alguma oppofiçaó de outras Irmandades,

que fem fundamento, fe julgavaó prejudicadas : donde naf-

ceo a repugnância, que alguns Miniftros moítráraõ em favo-

recer os primeiros defpachos. Porém tudo ceifou, alíim que

fe fez publica a vontade do Sereniflimo Cardeal Regente ,
in-

clinada , e prompta naó fó para conceder todas as licenças

neceííarias, mas para amparar a Irmandade, para a qual ha-

via cooperado com o coníelho , e concorrido com o benefi-

cio das primeiras direcções.

1529 Vencidas, pois, todas as dificuldades, e alcan-

çadas as licenças , logo D. AíFonfo Henriques de Faro con-

gregou alguns Cavalheros devotos do noífo Habito : e fa-

zendo Mefa , em que prefidio o nomeado Prior , elegerão

para primeiro Mordomo da Irmandade (que aífim chamavaó

remando de aoJuiz , ou Provedor ) a Fernando de Lima Brandão , de
LimíU quem acima falíamos , Commendador de S. Veriííimo de La-

gares. Por íegundo Mordomo ficou o mefmo D. AíFonfo

Henriques de Faro : e deíiinando-fe os outros Officiaes á pro-

porção dos empregos , todos fe veftiraÓ de capas encarnadas;

e a primeira vez, que appareceraó comellas em publico, foy

na fefta da Refurreiçao do dito anno. Na mefma occafiao

cõpremii&i. fe lêo aos Irmãos o primeiro CompromiíTo , que a Irmanda-

de

Primeira ciei

çaó.

t
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de teve, admittido, e confirmado pelo mefmo Cardeal Re-
gente

,
em cujo obíequio foy de todos aceito, e geralmen-

te eíhmado. O próprio original fe guarda no Archivo defte
Convento. Confta de fete Capítulos, e no titulo declara os
nomes dos Authores da dita Irmandade na forma feguinte •

tompromi//o da Confraria da Santa Rejurreiçaõ, e Santiffimo
Sacramento

, inftituida ora novamente nejie Mofteiro do Car-
mo de Lisboa por ho Padre Meflre António Caldeirão Priol
delle, e por D. Affonjo Anriques dia de Pafcboa defia era de

n *53°
;

E^a neíre anno Provincial, e Vigário Geral de- ^neiai qae

fta Província o virtuofo Padre IVJeftre Fr.João Limpo ; fogei- "^
to de fehz recordação para os noíTos Prelados

, porque dei-

^% P^rfe,c,ííimo exemplar. Como era dotado de efpecial
affabiiidade no trato (conforme diremos na relação da fua
Vida

)
muito ínflammava os corações dos novos Irmãos para

fe empregarem com zelo no ferviço de Deos : e para tudo o
que reípeitavaá confolaçaò delles

, pontualmente concorria
com o poíTivel íubfidio. PoreíTa caufa os ditos Irmãos lhe
pedirão

, que permittiíTe o repicarfe na vefpera da Refurrei-
çao, luppofto fazeríe a fua fefía com tanta plauílbilidade «

porque o Prior Local nao fe reíolvia a concederlhe eífa gra-
ça 5 entendendo que fó a poderia difpenfar o Prelado íupe-
nor. Porém o dito Vigário Geral cuidando no modo de fa-
tisfazer os piedofos defejos dos Cavai heros , fem detrimento
da própria obrigação, lhes aconfelhou , que recorre/Tem ao
Dehniíono, porque nelle feriaõ bem ouvidos , e logo âcC~
pachados. Fez com efeito a Mefa huma Petição ao Defini-
tono, a qual foy logo deferida, como confta da mefma fup-
plica original, que fe guarda no Archivo deite Convento, e
he do theor feguinte.

I 53 I A yf Uito Reverendo Padre Provincial , e De- p«;ça ô psrao

iy/JLfinidores. Dizem Fernam & Li?na, e D. S^ a Re'

Jffonfo Henriques mordomos^ e Fihppe Fialho Efcrivaõ defla
Confraria , por elles ora novamente ordenada nefte Mofteiro,
da Santa Refurreiçaõ de ]ESU Chrifto , e do Santiffimo Sacra-
mento

, que para a gente ter mór devoção, vendo nefta parte
a devo/Jas Reverencias', mandem% que daquipor diante fe rf-

;
'

8'ií-ii '"!•'•„

,
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pique o fino grande a noite da Santa Refurreiçaõ , e affi a da

bejpora da procifíaÔ do Santo Sacramento
,
que efla Confraria

ba de fazer cada anno
, paffado logo o dia do Corpo de Deos,

a/fim como fazem em Santo Agoflinbo , em S. Domingos , e em

S. Vicente de Fora , e em todas efias três partes fe repica ef-

tas duas noites, fendo Mofteiros também reformados: e por-

que eflo he ferviço de Deos, cuja a Confraria he , e bem da

Cafa , pela devaçaõ , que diffo mais averá , nao fallaò na

grande mercê , e caridade, que elles niflo receberão. Fernan-

do de Lima. D. Jfonfo Henriques. Filippe Fialho. Ao pé de-

fta Petição eftá o defpacho lançado da leira do meímo Vi-

gário Geral , que diz o feguinte ; Avemos por bem , que a

noite da Refurreiçaõ fomente Je repique o fino grande como pe-

dem , averido refpeito â folemnidaàe da fefla , e ás pejjoas

que o pedem. Ita efl. M.Joannes Limpo Provinciahs , ac Vi-

cárias Generalis. Fr. Damianus da Cofia , primas Definitor.

Fr.AntoniusJecundus Definitor. Fr. Melchior ,tertius Definitor.

Fr. C/emente. Tanto reprovavaô aquelles famofos , e refor-

madiífimos Prelados femelhantes novidades contra os inve-

terados coftumes particulares da Província ,
que ainda ern

coufa taô ligeira, como hoje nos parece hum repique, ou mui-

tos repiques dos finos , nem o Prelado mayor com o cara-

cler de Vigário Geral o permittio , fem o confentimento de

toda a Província compromettida no juizo dos Padres Defini-

dores , que a reprefentaõ.

1532 Para a mefma ProciíTaó concedeo o Cardeal In-

fante, como Legado áLatere, Sete annos (conforme elle diz)

de Indulgência , e perdão a todas as peffoas afim homens , co-

mo mulheres
,
que na dita proctffaõ foffem verdadeiramente con-

feffadas , ou com propofito de fe confeffar , efizefem fuás ef-

molas para ajuda da dita Confraria. Confta de huma Provi-

faó fua original , que fe guarda no noíTo Archivo , a qual

foy paííada em Lisboa aos 14 de Abril de 1562 , eícrita por

Chriftovaó Zannolino , e pelo Sereniífimo Cardeal Legado

aífinada. Semelhante graça concedeo para a outra Prociílaó,

que os Irmãos começarão a praticar na Dominga infra oóta-

va do Corpo de Deos ; cuja Provifaõ (também original) fe

guarda no mefmo Archivo , e he paííada em Lisboa , a vin-

te e dous de Mayo do dito anno, Miguel de Barros a efere-

veo,
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veo, e nella poz a fua firma o mefmo Infante Cardeal

1533 NaÓ ceíTou efte Príncipe de dar evidentes finaes
da fua Real protecção na6 fó nas honras, que continuou ££>.£*
aos Irmãos, mas nas efmolas perpetuas, quefez á Irmanda-

fcz '

de Honrou aos Irmãos com admicillos na fua prefença quan-do íe fez a primeira Mefa, e vocalmente os exhortou na per-,
everança do ferviço do Santiffimo Sacramento ; mandando-
Jnes, que nada innovaíTem nos feus Eftatutos , e louváveis
coítumes fem authoridade fua. Dava efmolas particulares, ef-
pecialmente para os SufFragios dos Irmãos defuntos. A pri-me,™ efmola perpetua, que lhe fez , foy de huma arroba de HUmaa rroba
cera lavrada cada anno, paga no Paço da Madeira í cuíla

de cera*

dos Contratadores. Depois lhes concedeo mais duas arrobas
de cera

, pagas na Gafa das Carnes deita Cidade, com de-
terminada apphcaçaÕ para o feu Contra-fepulchro, ou Sepuí-
cno particular,

q Ue armão para depofico do Santiffirao Sacra-
mento defde a Sefta feira de manhãa até o Domingo da Re-
iurreiçao; no qual fazem

, como acçaÔ própria, a ProciíTaÓ
do ôennorj, pelo âmbito exterior do Convento. Tudo ifto
executavao ainda antes de terem o ufo deita Capella mais no-
bre

; porque na da Conceição , onde nos feus primeiros an-
nos taziao as funções da Irmandade

, compunhaõ o dito Con-
tra-íepulcho, pofto que fem a grandeza, que hoje lhes permic
teontio, íempre com a decência, que cabia no feu admirá-
vel zelo. For efta caufa fera acçaõ mais que injufta, violen-
ta, e temerária o prohibirfc já mais o ufo do dito Contra-
iepulchro

, em quanto os Irmãos o continúaÔ com a decên-
cia coíiumada: porque além de terem a feu favor a antigui-
dade immemonal daquelle piedofo culto , eftá da parte dos
Prelados a obfervancia das acçóes deite Convento, que fe
fundão em determinações Regias, até quando os Monarcas
mítituidores faltaó

, porque he certo , que o fucceíTor exi-
ltente os reprefenta.

1534 Por virtude das Cartas, que o Sereniflímo Car-
deal lhes mandou paliar , fendo já Rey no anno de 1579 ; J-õft
cobrarão íempre os Irmãos as três arrobas de cera nos lu<*al
res confinados. Porém fuccedendo perderfe a Carta , por on-
de cobravaô na Caía das Carnes as duas arrobas , recorrerão
a EIRey D.João IV, o qual por novo Alvará lhes confirmou,

e reíla-

Contra íep«sl«=

chro.

Novo A Irar!

d'E :Rey Dom

1 . li
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e refíabeleceo aquella antiga mercê, mandando ,
que na di-

ta Caía das Carnes fe continuafle a pagar fem falta aquella or-

dinária, na forma, que fora coftume. Efte Alvará ,
que eftá

aífmado pelo mefmo Rey , foy paííado em Lisboa a 27 de

Junho de 1646, e fe acha regiftado na Chancellaria mordo

Reyno no Livro de que foy EiCrivaó Manoel Godinho da Syl-

va a folhas 143: e também no Livro 3 dos Regiftos da Fa-

zenda d'ElRey a folhas 114. Delle fe fez o aíTento no Livro

novo da Caía das Carnes em 18 de Novembro de 1672, e

fe acha a folhas 373 f.

1535 Também a outra Carta ,
por onde fe cobrava do

Paço da Madeira a ordinária da arroba , teve defcaminho.

Mas recorrendo os meímos Irmãos ao Sereniflímo Rey D.

Pedro íl em tempo, que era Regente defte Reyno, lhes

mandou na mefma forma paliar Alvará, que aíTinou,e lhes

fez a efmola da dita arroba de cera , que fe continuaria a pa-

gar, como fempre, no Paço da Madeira. Foy efte Alvará fei-

to porSebaftiaô da Gama Lobo, em 8 de Fevereiro de 1673,

e fe acha regiftado no Livro 38 dos Regiftos da Fazenda ReaL

a foi. 117. Delle fe fez o aíTento no Livro novo do dito Paço

da Madeira a foi. 269. Em ambos os Tribonaes , ou Almoxari-

fados fe pagão actualmente com pontualidade eftas ordinárias,

que fe gaftaõ na mefma forma ,
que o Sereniííimo Cardeal Rey

as havia applicado. Efta fie a efmola perpetua ,
que mais avul-

ta na Irmandade: outras recebe de menos valor ,
queapplica

para ás defpezas da Capella, que íaõ muitas, e quotidianas.

1536 Tem efta Irmandade no tempo prefente mais

de 200 Irmãos vivos. Acompanha debaixo da fua Cruz os

corpos dos feus defuntos : e coítuma fazer celebrar , aííim por

elles, como por fuás mulheres, copiofo numero de Miílas.

Nas ProciíToens publicas , em que concorre com as outras

Irmandades do Sacramento das Igrejas Parochiaes, tem o lu-

gar , e preferencia da fua antiguidade. Nos Domingos ,
e dias

de guarda ha na fua Capella huma Mifla, aííiftida de tochas,

que applica pelos Irmãos vivos, e defuntos. Defde o feu prin-

cipio fempre a dita Irmandade fez Prociflaô com o Sancifli-

mo Sacramento nas terceiras Domingas dos mezes de manhãa:

e ainda hoje , por nenhum cafo falta a efte meritório ex-

ercicio. Também aíTifte com capas , e tochas ás Communhões
do
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do Povo. Ma mefma forma aílifle no dia da Afcenfaô , e em
outras feitas folemnes dentro da Capella mor, quando eftá ÍTtíh%f*o Santiflimo Sacramento expofto. Porém nella fempre cem

*'**

lugar inferior a refpeito dos Irmãos do Santo Efcapulario,
quando aUi íe encontrão

; porque fó a eftes foy concedido o
uío, e com elle a poíle da dita Capella: de forte, que con-
forme a fua antiquiffima inftituiçaó , fempre os Irmãos do Ca-
pellinho devem ter na Capella mor, em ordem a todas as
outras Irmandades , o lugar primeiro.

* 537 Log° na fundação da Irmandade fe afTentou, que
a lua feita folemne, e ProciílaÕ do Corpo deDeos fe fizef- k°*«*ô d»
íe na Dominga infra odava do Sacramento , fegundo confia

CorpodeDcos

da ProvifaÓ do Sereniffimo Cardeal Infante, já iníinuada. Po- *m w<
rem no anuo de 1Ó15 fe mudou para o dia oitavo, por oc-
cafiao do folemniífimo Oitavario do meímo Sacramento, que
a Communidade começou e celebrar pelo motivo, que de-
pois diremos. Affim fe profeguio até o anno de 1696. Mas
como a experiência moftrou , que era conveniente executar-
ie aquella feítiva acçaÓ na Dominga infra oótava, como an-
tes íe fizera

; alcançarão expreíTa licença do Arcebifpo de IX
boa Luiz de Soufa , para a nova mudança : e defde o dito an-
uo continúaÓ os Irmãos a fazer a ProciíTaÕ nefte dia , com
geral acompanhamento de todas as Irmandades da Igreja: de
íorte que pela riqueza dos ornamentos , perfeição dos An-
dores

,
e concurfo das mefmas Irmandades , he huma das mais

plauíiveis da Corte.

1538 Pelo que refpeita aos Eftatutos ordenados para obom governo dos Irmãos, diííemos já , que tiveraô hum Corn-
promiílo feito no anno de 1562 , e logo confirmado pelo Se- f

T

om Promiff»

reniffimo Cardeal Infante. Efte foy o que depois fendo Rey
lhes prohibio novos Eftatutos, fem authoridade Regia. Por
elía razão, querendo no anno de 1607 os ditos Irmãos ter
melhor forma do CompromiíTo, a penas dividirão os Capi-
tulos do primeiro; e fem nada variarem de eíTencial, fize-
rao fegundo CompromiíTo, o qual fó do outro difTere em al-
guns accidentes. Mas como nem affim eftava conforme com
a pratica commua das outras Irmandades , e a diveríidade do
tempo fazia com que muitas coufas delle fe nao pudefTem
pbíexvarj ultimamente no anno de 1712 com Definição ge-

i

'"

_
;

»".'! "|i|:
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compromiífo ra j ^a irmandade congregada , fizerao o terceiro Compromif->

"Lao R°M?.

r
"

f ,
pelo qual no tempo prefente íe governaó , e confia de

35 Capkulos. Foy logo aprefentado a EIRey noíTo Senhor,

que Deos guarde ; o qual certificado da juíta razão, com que

fe haviaõ efcrito os novos Eftatutos, foy fervido confirmai-

los por hum Alvará, que affinou , e foy paííado em 3 de Se-

tembro do dito anno de 17x2. O original íe encorporou no

fim do mefmo Compromiíío, e fe acha regiftado na Chan-

cellaria mor da Corte , e Reyno , cm hum Livro de Ofícios»

é Mercês, de que foy Efcrivaõjofeph Corrêa de Moura a fo-

as 54. r\-

1539 AMiílem mais os ditos Irmãos no folemneOitava-

rio
,
que efte Convento celebra em honra do SantifFimo Sacra-

mento : e pofto que toda a defpeza faz a Communidade, fem-

pre a da armação da Capella do Senhor he por conta dos mef-

mos irmãos ; e nefta função fó elles faó admittidos. Teve efte

Oitavario principio no anno de 161 5
pela occafiaó feguinte.

No dia 11 de Mayo de 1614 aconteceo na Cidade do Por-

to o horrendo íacrilegio de roubarem do Sacrário da Sé a Sa-

crofantaEuchariftia. Chegando efta infaufta noticia aos ou-

vidos d'ElRey D. Filippe III de Caftella ,
que também neíle

tempo cingia a Coroa de Portugal ; mandou por huma Pro-

vi íaõ , que em defaggravo, fe flzeííe em todos os Conven-

tos da Corte, com a poííivel folemnidade , hum Oitavario, no

qual deíde o dia do Corpo de Deos até o ultimo da fefta fem-

pre houveffe Sermão. Comprio-fe o preceito Régio : e efte

Convento fez naquelle anno a função com tal grandeza, e

com tanta aííiílencia , aflim de Cavalheros , como do Povo;

que edificados os Religiofos da devoção dos Fieis , íe refol-

verão a continuar em todos os annos aquella feftividade, com

a mefma grandeza. AíTim o executarão por eípaço de 15 an-

nos, que fe contarão até o de 1640 , no qual fe^começou a

celebrar o mefmo Oitavario por força de obrigação. O moti-

vo foy o feguinte.

1540 Frequentava naquelle tempo a noíTa Igreja Bràn-

BrtDca Amo. ca Antónia , peíToa taô nobre por geração, como exemplar

pelas virtudes Chriftãas, que heroicamente exercitava. Era

filha de António Fernandes de Elvas, e irmãa deDonaLui-

za de Elvas, mãy de Heytor Mendes de Brito , o qual foy

m

Sua inílituiçaõ

ria , ncffa

Bem feitora.
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pay de D. Manoel Pereira Coutinho, Commendador da Or-
dem de Chrifto , e CommiíTario Geral da Cavallaria da Cor-
te ; que caiando com Dona Maria Terefa da Sylva e Távo-
ra

, teve depois de outros filhos já falecidos , alluy da Syl-
va de Távora 3 que he herdeiro da íuacafa, e Morgados j e
a Ayres António da Sylva e Távora, ambos dotados de efpe-
cialiííimas prendas. Andava a dita Branca Antónia veílida
com o noílo Habito inteiro, parecendo, pela boa regulari-
dade da vida

, a mais obfervante Religiofa. Foy muito opu-
lenta de bens : mas como íe confervou íempre fem eftado ,

todas as fuás riquezas empregava em obras pias. Aíliftia quo-
tidianamente aos Offlcios Divinos em companhia da noíla vir-

tuofiílima Bemíeitora Dona Luiza Cabral , cm quem já fat-

iámos. Com ella Senhora confervava eftreita amiúde , e
igualmente com ella fe exercitava em muitos aclos de cari-

dade
, tendo entre íi huma fanta emulação no modo de me-

lhor fervirem aos noííòs Religioíos enfermos: e até aos íaos,

efpecialmente aos Noviços, favorecia com efmolas , e com
regalos.

1541 Gíoriava-fe de ter a fua habitação na vífinhan-
ça da noíTa Igreja, onde prefenciava todas as acções ordena-
das ao culto Divino : e como fe foíle parcial no merecimen-
to da perfeição, com que fefaziaó, dava aos Religiofos re-
petidos parabéns de as praticarem na forma

, que le lhe re-

presentava íer do agrado do Senhor. Huma das que mais â
ediíicavaÒ , foy fempre eíle Oitavario do Santiííimo Sacra-
mento: e para que a tal feíla em nenhum tempo fe deixaíTe
de celebrar por impoílibilidade do Convento, nos deixou hum
íufficiente legado de44U500 reis cada anno em dinheiro, e
alguns foros, que fe cobraô em diíFerentes cafas ; tudo ap-
plicado para fe continuar perpetuamente aquella folemne fe-

fíividade. Aííim comia do Teílamento da mefma Serva de
Deos, feito pelo Padre Fr. Manoel da Conceição, Religio-
£0 grave defte Convento , e approvado pelo Tabaliao Mi-
guel António, aos 6 de Fevereiro de 1640. Por decreto da
Sagrada Congregação de Ritos

, paliado á inftancia do noíTo
memorável Padre Meílre Fr.Jofeph deLancaftro, aos 2 de
Dezembro de 1672 , fe reza neíte Convento o Offieio do
Santiííimo Sacramento em todo o Oitavario»
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Chronica dos Carmelitas
1542 Concluída, em fim , a noticia defta Capella íó re-

fta dizer , que de prefente he feu Adminifírador D. Manoel
de Alfiz Mafcarenhas de Caílellobranco da Cofta , III Conde
de Óbidos, Meirinho mór do Reyno , e íucceííbr de todos

os mais Títulos , e Efíados dos íeus authorifadiífimos Proge-

nitores. He Coronel da Cavallaria , com exercício de Capi-

tão de Cavallos em hum dos Regimentos da Guarnição da

Corte. Compete-lhe eíta adrniniftraçaõ por fer quarto neto

da inftituidora Dona Catharina de Menezes , de quem foy fi-

lha herdeira Dona Luiza Coutinho , que cafou com feu pri-

mo D. Franciíco de Caílellobranco, II Conde do Sabugal.

TiveraÕ deite matromonio huma filha herdeira, que foy Dona
Brites de Menezes , a qual cafou com D. Nuno Mafcarenhas.

Defíes foy também filha herdeira Dona Brites Mafcarenhas,
que cafou com D. Fernando Martins Mafcarenhas , II Conde
de Óbidos, III Conde de Palma, IV Conde do Sabugal, e
Meirinho mór do Reyno , de quem o dito D. Manoel de Af-
íiz Mafcarenhas foy fegundo filho, e hoje único pofFuidor de
ioda a grandeza da fua antiquiílima , e illuftriííima Caía.

Benomitwçaõ
da Capalla , e

íua Fundadora.

CAPITULO XIV.
Da nobilijjima Capella do Santo Cbrtfto cativo. Da-fe noticia

defia Sagrada Imagem j e da particular devoção ,

que todos lhe tem.

Ahindo-fe do Cruzeiro para a nave Meri-

dional , antes da porta traveffa , eítá a fum-

ptuofa Capella, chamada no tempo prefen-

te, do Santo Cbriflo cativo. Sua fundadora foy a generofa Fran-

cifca Brandoa, mulher muito nobre, opulenta, e pia j a qual

depois da morte de feu marido Franciíco Rodrigues de Góes
entrou na empreza defta obra , e a fez de jafpes brunidos

,

curioíamente almofadados de outras fingulares pedras de co-

res , com o primor a que pôde chegar a Arte, fempre ap-

plicada pela devoção, e livre para as defpezas. No annode
1603 j fendo terceira vez Provincial defta Província o Pa-

dre
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dreMeftre Fr. António do Efpirito Santo, e Prior deíle Con-vento o PadreHF».Pedro de Matos, tè concedeo o íitio pa-ia a fabnea defta Capella á dita Francifca Brandoa

, por humaEfmtura feita peloTabaliaó Francifeo Fagundes, aos 22
™
eSetembro do dito anno, a qual fe acha lançada no Livro ldo noífo Tombo novo a folhas 441. Delia confta

, que a talCapella ter.a quarenta palmos de fundo, e vinte fete delar-
g
°'i l , 7

a0 ,*8 deu al:ura Proporcionada : e he cuber-
a de abobada

, cuja pedraria % lavrada á imitação da quehe compõem as paredes , e o arco : tudo com elegância tan-

cio h„m "T de
-' ?

Ue k Che8a â ver neííe Sacro Edifi.
cio huma oftentaçaô da grandeza.

1 544 Foy efta Capella dedicada ao Efpirito Santo • ea melma fundadora o mandou pintar deícendo íobre o Col- Mm.ir.or,
legio Apoflohco dentro doCenaculo; prodígio, que fe ad

e°' """''"

m.ra bem reprefentado no fingular painel do primeiro reta-bolo, quea.nda ex,fte. Efta he huma das pinturas de mavoreíhmaçao, que tem o Convento: deforte, quepelofeu ef-Pinto, os profeíTores da Arte a avaliaÕ em hum preço con-

da morte da Fundadora, que aconteceo aos 24 de Abril de

5S&J
gU

n°
C°nã/ de Hum Tel'

rao
' ^ue fez ° TabaliaÓ

v,n 5nT
í,eU

K
Ber

?
a

,

r

,

deS
' ° *« foy ]a"Çado "o "'efmo Li-«odo Tombo a folhas 447. Na parede da parte do Evan-gelho eflao abertas em lifonja as Armas, de que a dita Fun- «w.*,*.

dadoia ulava, que vem a fer cinco Brandões pòftos em af-

wJr ,;
;'/

IXO
/

em-P°uca diftancia fe lê a memoria %"inte:
/tf« G*£W/a £ £#„.„„ Santo he de Francifca Brandoa , mu-
lher de Francifeo Rodrigues de Góes, que Deos baja , e ella amancou fazer a jua própria cu/la para fua fepíltura, e a
dotou com quarenta mil reis de juro , e nove moyos de renda,
eohvaes vinhas, e terras de pao , e outra fazenda decla-
rada na EJcrilura de contrato, que fez, com o Prior ,^e Pa-
djesdoMofíeiro de No/fa Senhora do Carmo , com obrigação
deMtffa quotidiana, e outras Miffas , e Officios cantados de
nove, e três Lições, como no dito contrato fe contem.

1545.
.
Sepultou-fe com effeito o corpo da Fundadora

nette leu jazigo: e ainda depois da fua morte, por efpaço de 18
annos, nao teve a Capella outro titulo, que o do feu primeiro

Orago

IA

mas.

Letreiro.
, ,,i'
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collocaçaõ.
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Orago. Porém no fim de Setembro de 1638 começou a de-

nominarfe do Santo Cbrifto cativo , por occafiaò de íe haver

collocado nella a portentoía Imagem de noílo Redemptor,

a qual foy regaftada, e trazida de Argel pelo milagroío modo,

que agora diremos. Para melhor intelligencia dofucceílo,

o havemos de referir desde o feu principio com todas as par-

ticularidades efcricas pelo Padre Fr. Manoel Ferreira, Religio-

fo deíle Convento , e nelle morador , quando a Sagrada Ima-

gem chegou do refgate ; o qual Padre em hum Livro das Vi^

das de alguns Santos da Ordem ,
que imprimio no armo de

1645 expõem o que ouvio, e o que judicialmente depuze-

rao aflim os cativos , como os feus libertadores. Deíle, pois,

taó antigo, como fiel Author, e de outras memorias dignas de

igual eMimaçaó achadas no noílo Archivo, formamos a Re-

lação feguinte.

1546 No anno de 1637 mandarão os Irmãos da nof-

ia Venerável Ordem Terceira deite Convento fazer humalma^

gem de Chriflo crucificado para levarem aos hombros nas fuás

ProciíToens : mas em tal forma , que defcida da Cruz , hou-

veíTe de ficar própria para a repreíentaçaò do Enterro. Sue-

cedeo, pois, fahir de taõ grande eftatura ,
que naõ fervia

para o defejado minifterio : e como neíTa occafiaò andavao

os Irmãos fabricando a fua Capella do Glauítro, e naõ tinhao

outro lugar, onde a Santa Imagem foíTe collocada, pedirão

ao Prior deíle Convento, que era o Padre Meílre Fr. Gafpar

dos Reys , a recebeífe , e depofitaíTe onde fe lhe défíe cul-

to. Havia naquelle tempo na Sancriftia hum Altar antigo com

retabolo de columnas, que fe encoílava á parede, onde ago-

ra eítá o moderno. Alli com a poííivel decência fe accomo-

dou o Senhor pendente em huma Cruz, a qual por muitos an-

nosefkve expofta na parede da eícada, pela qual fe defee da

varanda do Clauftro para os dous Capítulos , hum chamado

do Reltitorio, outro dos Bifpos.

i<47 Porém como na mefma occafiaò fe pertendia fa-

zer naquelle fitio a magnifica obra da Capella
,
que depre-

fente exifte , fegundo diremos quando tratarmos da Sancri-

ftia, e neceífariamente fe defmanchava o Altar ; naô occor-

ria aos Prelados outro , onde a Sagrada Imagem tive/Te dos

Fieis a devida adoração. Neíie caio., o Padre Fr. Pedro da

Magda*
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Magdalena

, que fe achava prompto a parrir para o Eftado do fendida pa .

Maranhao, com o emprego de Vigário Provincial, tendo
raoMaranhaó

por feliz aufpicio da fuâ viagem , e do feu governo o levar
comfigo para aquelle Eftado tao ineftimavel Theíouro : va-
leo-le da opporcunidade

, e com efficazes inftancias pedio aos
Frelados

, que lho déííem para o Convento Capital da Vigai*
raria. Ouvindo os Prelados , e attendendo a taõ piedofa fup-
plica, nao tiverao para a fatisfazerem , outra duvida, que
lera Imagem própria da Venerável Ordem Terceira, e na6
daCommunidade. PoreíTa caufa recorreoo dito Vigário Pro-
vincial a Meia dos Irmãos Terceiros , os quaes lhe venderão
o remo da Santa imagem pelo preço de vinte mil reis, que
haviao deípendido com os Artífices

5 e os ditos vinte mil reis
hcarao no poder do meímo Padre para os mandar dizer deMinas pelos Reiígiofos conforme a efmola corrente. Com
eíte ajuíte, deícida da Cruz a imagem, e compofta em hum
caixão roy logo embarcada. Mas por akiílima difpoíiçaodo
meimo Senhor, veyo a fucceder, que nao podendo aquelle
Irelado tomar o navio, onde hia o Santo Chriftoj violenta-
do entrou em outro, atempo que favorecidos de vento prof-
pêro Te flzeraõ á vela.

F

A Â
54"8

vt
Havia° fahido da barr^ no dia 29 de Novembro

de 1637. No primeiro de Janeiro do anno feguinte appare-
cerao três Corfanos Argelinos, que infeítavao a noíía coita
os quaes ganhando o barlavento ao navio, onde a foberana
Imagem íe t ranfportava

, o acometerão
, e depois de pouca

refiftencia ficarão delle fenhores. Vidoriofos do fucceíTo vol-
tarão logo para Argel com a preza : e ao regiftar as fazen-
das, dando com o caixão, que os cativos nao poderão en-
cubnr o defpregáraÔ, e virão com admiração o que conti-
nha: Mas como a Imagem era de Chriflo morto fdiz o nomea-
do hícntor) permittio Deos , que aquelles Bárbaros imaginai
/em que era corpo de algum defunto ; ou Me milagre defleSenhor, que afim fe quiz, encobrir aos olhos de ftusinimkos
ou grandeza do Artífice, que a obrou com tanta propriedade]
e excellencia

: e ao tempo, que abrirão o caixão" /chegarão
dous Renegados

, que reconhecendo o valor
, pertenderão Publi-

car o que era Porem os Chriftãos cativos, entendendo o rif-
co

>
em queficava a Imagem em poder dos Momos , expofta a

alguma

O navio feito

preza dos
Mouros.

Fe"i P"£- MSS
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Como a Santa

Imagem foj

vendida,.

Modo com q
te ocultou.

Induftrw notá-

vel.

Náo do reÍ£a-

Indoftria do

Capiuò,
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alguma defcorte&ia i
com grande jegredo , e recato juntarão

entre fi dinheiro , que fez, a quantia do porque Judas vendeo

o Original facrilegamente, de que elles comprarão o Retrato

morto piedofamente*

1 549 Efta compra foy occultamente feita aos taes re-

negados , hum dos quaes era Contra-Meftre , e fe chamava

RemedaÕ. Epoíto, que o Arraes, ou Patraõ, mandou lançar

o caixão aííim como eftava ao mar j com tudo, houve me~

yos de ir Í6 o caixão , ficando a Sanca Imagem efcondida den-

tro de hum traquete novo , mediante o favor de dous Por-

tuguezes cativos 5 que com praça de Marinheiros andavao

forçados na companhia deites Infiéis. Hum fe chamava Ma-

noel , e outro António Vicente , os quaes cooperando tam-

bém com a indunria para fe tirar a Imagem de bordo ,
e fe

recolher em terra, íem que folie viíla , com felicidade o con-

feguirao da maneira feguinte. Envolvendo-a em huma eftei-

rat a puzeraô ás coitas de hum Chriftaõ agigantado na ef-

tatura, e de muitas forças, o qual entrando pela Cidade em

humamanhãa de névoa, e paíTando pelos guardas íem mo-

ftrar receyo, perguntaraõ-lhe o que levava, e elle relpon-

deo , que hum cativo doente. Perfuadiraõ-fe de que affirr*

era ; e neíta confideraçaõ o deixarão paíTar fem embaraço »

até que livre de outros perigos , ficou a Sagrada Imagem po-

íta em feguro , e bem guardada. ^ ^

1550 Poucos mezes fepaíTarao depois detao íniaulta

accidente, quando chegou á mefma Cidade de Argel o Ca*

pitão Francifco de Oliveira em hum feu navio da invocaçaa

de Noífa Senhora doRofario. Toda a carga, que levava, era.

de tabaco metido em caixões , para com elle reígatar cati-

vos. Pofto o tabaco em terra , a tempo que o dito Capitão

tratava do feu negocio ,
podéraõ os dous Chriftáos cativos ,

já nomeados , darlhe conta do iuccelfo , e lhe rogáraõ ,
que

bufcaífe meyos de poder co.nduzir na fua companhia a Sagra-

da Imagem. Elle aflim o confeguio com efta induftria. Re-

quereo aoBey, ou Baxá ,
que hum dos caixões do tabaco

eftava corrupto: e que vifto naõ ter preço na terra, o dei-

xaíTe recolher a bordo. Alcançou com erTeico effa licença ,

por virtude da qual, fem impedimento dos guardas , tornou

a embarcar a Imagem metida dentro do caixão declarado : de.

forte3
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forte, que concluido o intereíTe do refgate, fahio o navio
de Argel , e chegou a falvamento a efte porto de Lisboa.
Afíim que deíembarcou , logo levou comfigo a dita Imagem
( conforme o eftylo ) ao Tribunal da Santa ínquiíiçaõ , onde
expoz tudo o que deixamos referido. Por ordem do mefmo
Tribunal foy o Senhor depoíitado na Igreja de S. Domingos,
para daJIi fer conduzida com feftivo triunfo para efte noílb
Convento, donde fahira, e era razão, que depois derefga-
tada lhe foíTe reftituida.

155 1 Preparando-fe
, pois, quanto era neceíTario pa- ProciíTaõ coç*

ra huma ProciííaÔ folemne, efta fe fez no dia i8 deJulho do gemf
^

anno de 1638 com a mayor pompa, e devoção, a que pô-
de chegar o noífo empenho, favorecido da genérofa pieda-
de dos Fieis. Nodeftinado tempo, fahio deite Convento ao
fom de repiques a noíía Communidade acompanhada da Ve-
nerável Grdem Terceira , e mais Irmandades da igreja : e che-
gando á de S. Domingos , onde com os coftumados obfequios
nos efperavaõ os feus graviíTimos Religiofos, com elíes nos
unimos. E como íe foííe própria de ambas as Religioens a
glonofa acçaõ defte triunfo , também o acompanhou aquel-
la obíervantiffima Communidade. Vinhaó diante muitos in-
fírumentos feftivos, e depois hum copiofo numero de Confra-
rias. Seguiaõ-fe as duas Communidades debaixo de huma fó
Cruz

, e no fim delias o Senhor conduzido aos hombros dos
cativos

, que juntamente com elle chegarão refgátados. Ef-
tes traziaõ os veftidos do feu mefmo cativeiro: e a Sagrada
Imagem vinha reclinada em hum preciofo eíquife feito para
o intento

, cuberto de preciofas telas. O concurfo da gente
era tanto

, quanto requeria femelhante novidade , celebrada
na prefença de hum Povo conhecidamente devoto, e por na-
tureza pio

; nao ficando peíloa alguma authorifada , e illuf-

tre, que ao foberano traafumpto de noííò Redemptor dei-
xafte de tributar obfequios , porque humas o acompanharão
na ProciíTaõ , outras vieraõ depois a viíitallo na Igreja.

1552 Aífim que a ProciíTaõ fe recolheo , foy a Santa
Imagem expofta em hum Altar, que fe levantou no Cruzei-
ro : e fe concluio o triunfo com hum devotiííimo Sermão ,

que pregou o iníigne Padre Prefentado Fr. Luiz de Mene-
ia, bem conhecido pelos feus efcritos , e nao menos pela fV

Yyyy

A forma cklíi?

Concurtoí

Onde fe ex«

poz a Sane*

Imagem.
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Caftíçaes, que

deu a Rainha
D. Catharina.

Altar privile-

giado,.

C/irónica dos Carmelitas
ma do feu grande efpirito. Acabado o Sermão , chegarão os

ouvintes, banhados em lagrimas de compunção, a beijar os

pés ao Senhor, que para melhor fer viílo, e mais publica-

mente adorado dos Fieis , efteve no mefmo lugar dous me-
sses , defpendendo fempre favores , e continuando milagres.

Collocou-fe depois nefta fermofa Capella do Efpirito Santo,

que perdida dalli em diante a antiga denominação, fe come-

çou a intitular do Santo Chriflo cativo , ou, como alguns a no-

meaó , âo Senhor J E SU rejgatado. Então variou de figura a

compofíçaõ do Altar : e o adorno , que deprefente nelle fe

vê , he o feguinte.

1553 No Presbyterio
,
que he de boa pedraria deco-

res, em altura de três polidos degráos, por onde para el!e

íe íóbe, eftaõ duas grandes Eftatuas de Anjos, cada huma da

fua parte , com caíriçaes nas mãos , em que fempre tem ve-

las accefas. Sobre efte Presbyterio aílenta o Altar, que tem
primeira, e íegunda banqueta. Na fuperior defcança o Tu-
mulo de feitio íingular: e aífim eíle, como as banquetas, fron-

tal, e quartelas, que formão os remates deíle grandiofo Se-

pulchro, tudo he de prata lavrada. Do mefmo metal he a

grade, que ao precioío Tumulo ferve de porta: de forte,

que unidas entre íi muitas coroas de efpinhos vazadas , por

entre ellasfe vê , e fe adora a Soberana Imagem, quando fe

expõem aos devotos ; obra efpecial , que mandou fazer , e

oífereceo ao Senhor a Rainha Dona Luiza, mulher do Se-

renilíimo Rey D.João IV. Também lhe fez o donativo de
huma alampada , que foy das mayores , que íempre o alu-

mearão : e aílim nefta, como na grade, mandou lavrar as fuás

Armas
, para memoria de hum fuperior benefício recebido

do mefmo Senhor , a quem con efpondia com eftes , e outros

naõ menos expreflivos íinaes de fua Regia gratidão.

1554 Servem no Altar quatro grandes caftiçaes de pra-

ta, que fe acabarão com huma grandiofa efmola
, que para

elles deu a Rainha da Grãa Bretanha Dona Catharina. Con-
tinuando , pois, outras peíloas de diílinçaõ á fazer ao Senhor
diíferentes donativos , veyo o feu Altar a fer hum dos mais
ricos , e bem paramentados da Igreja. He perpetuamente
privilegiado em todos os dias do anno

,
por Breve do Papa

Clemente XII, paliado em Roma aos 9 de Outubro de 1738.
O Dou-



Santa Veróni-

ca do Senhor.

Tomol. Parte IV. 72?O Doutor Valério da CoftadeGouvea
, Provifor , e Vigário

Geral deite Patnarcado, depois Arcebifpo de Lacedemonia,
ornando,, publicar aos i9 de Fevereiro de 1739. Além daSagrada Imagem do Senhor morto , fe veneraó duas íòbre
a banqueta do mefmo Altar : huma do Menino IESUS da par-

'tÍ° ,

hV
E
aDfli

l°>™«*
de noíTaMãySantiflimadoCarmoda

Frte da Epiftola : ambas faÓ de vertidos , iguaes na eftatura,
e iemelhantes na perferçaõ.

y.A
I55

i

5
•

D
?
ntro do Tumulo, que he forrado, e euarna-

c do pelo interior, das fedas de ouro mais euftofas, que feiabncao nos theares
, fe vê no alto , entre curioias moldurasde ciyltal, a veneranda Imagem doRofto de Chrifto, cha-mada un.verfalmente Verónica , a qual mandou pintar na Ci-dade de Jaen em hum finifilmo panno de Hollanda pelo iniigne Artificie ChrfliovaÕ Vella a Venerável Anna Manoel

daConce.çao, nofla Irmãa Terceira, de cujas heróicas vir-
tudes em lugar mais competente faremos memoria. A meí-ma Serva deDeos a fez tocar pelo PadreJoaÕ Carreira na cai-
Xa de prata, em que na Sé da dita Cidade de.Taên fe euardao Santo Vulto

; o qual fó na Sefta feira mayor da Quarefma
le expõem a adoração dos Fieis. Na dita Sefta feira do annodeioi 3 le confegtuo o tal contado , fegundo conftadehum
Inftrumento origmal , que fe acha no Archivo defte Conven-
to elenco porjoao da Mata com authoridade do Reverendo
Provflor, eVigano Geral daquelieBiípado, que a mandou
paliar aos 8 de Fevereiro de 1614.

1556 Na parede da Capella , ao lado do Evangelho ,entre o Efcudo de Armas
, e letreiro, em que já falíamos

ha dous efpeciahffimos quadros , que comfigo trouxe de Ro-ma a mefma Venerável Anna Manoel da Conceição , e na-
quelle lugar os collocou ainda em vida da Fundadora da dita
Capella. Hum he Nofla Senhora da Pedrada , cujo titulo te- Mtaw
ye origem da occafiaÕ feguinte. Na Diocefi de Nola , junto

da Eedra<u -

a Igreja de Santa Anaftafia em Campania, eftava debaixo de

a xt
a
l
CO
c
de

,Pedra ' Pintada a ^fco na parede huma Imagem
de Nofla Senhora com o MeninoJESUS no braço : efuece-
dendo a hum defgraçado homem perder no jogo huma con-
iideravel quantia de dinheiro na primeira Oitava da Pafchoa
da Keiuneiçao do anno de 1500, ficou tao cego da cólera,

Yyyy * que

1
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Quando íe lhe

faz lefta.

Devotos que a

fizeraõ.

C/irónica dos Carmelitas
que em deíàfogo da ira fe voltou impio, e facrilego contra

a Mãy deDeos. Naõ fez menos, que atirar com huma das

bóias do jogo
(
que era do Truque ) ao foberano Roíto da^

quella purinlma Imagem, cm cuja face imprimio hum atre-'

vido golpe da parte efquerda, que logo, como de corpo anu

mado, começou a verter fangue, como qual ficou o milagre

reconhecido, e o delido peremptoriamente comprovado. Di-

zem , que o Santiííimo Menino figurando, que fugia ao gol-

pe, fe palíára para o outro braço da Senhora. Permitindo en-

tão a Divina Juítiça, que o infame agreíTor de taó abominá-

vel culpa ficaífe immovel , alli mefmo lhe tirarão avidafuf-

penío na força com os inítrumentos do facrilegio ao pefco-

ço,

1557 Deite funeíto incidente refultou nos Povos cir-

cumviíinhos taõ extremofa devoção a Senhora do Arco, ou co-

mo defde aquelle tempo fe intitulou da Pedrada, que lhe lavra-

rão logo huma perfeita Ermida , e com frequentes depreca-

ções a invocaõ para as utilidades commuas. Deite Original

he a copia, que na dita Capella fe venera : e he certo, que

foy a primeira, naó fó feítejada , mas vifta neíte Reyno.

Também asReligiofas do Convento de Santa ANNA deita

Cidade , excitadas de huma fanta emulação , lhe fazem to-

dos os annos no dia 6 de Outubro huma feita folemne com
o Santiííimo Sacramento expoíto ; mandando tirar da mefma

copia hum tranfumpto para a íua veneração , e danolTa pie-

dade o exemplo para lhe applaudirem a memoria. O outro

quadro he de noíía Senhora com o titulo das Punhaladas. He
de finiííimo pincel, e tem moldura dourada, na qual fe lê

em roda hum letreiro
,
que tranfcripto pelos próprios termos

diz o feguinte : Hum home avendo perdido no jogo , âeo Jw-
co punhaladas em a image de Nofa Senhora do monte Pulcia-

no , das quaes botou muito famgue.

1558 A feita principal do SenhorJESUS fe faz todos

os annos na primeira Oitava da Pafchoa do Efpirito Santo. O
noífo famofo Padre Meítre Fr. João da Sylveira , luítre do

Reyno , e gloria immortal defta Provincia , foy o que fem-

pre concorreo para a dita feita, e algumas vezes authorifou

o Púlpito com o Sermão. Depois da fua morte lhe íubítí-

tuío neíta devoção outro digniílimó Filho da mefma Provin-

cia,
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Cartas do mefmo Senado a folhas 76. Deve-fe toda a dili-

gencia neceflaria para fe confeguir efía graça ao noíTòFr.Jo-

ieph do Carmo , Irmão da vida aétiva
, que aólualmente he

Sacriftaô da Igreja , e das efmolas da Capella do mefmo San-

to Chriílo zeloío adrniniílrador.

1561 Sahe efla Sagrada Imagem a publico na Procif-

faõ chamada cio Triunfo , que a noífa Venerável Ordem Ter-

ceira todos os annos faz com os Paííos da Paixão de Chrifto

na penúltima Sefta feira da Quarefma ; fendo entre outras de-

votiífimas acções , digna de memoria , a folemnidade com
que na vefpera depois de pofto o Sol fe coíluma tirar do

íeu Tumulo para fe depoíltar na Capella mor, donde no dia

feguinte ha de fer conduzida pelas ruas da Cidade. O que fe

coíluma, e fempre fe deve obfervar, he o feguinte. Ajun-

taõ-fe a dita Ordem Terceira , e a noífa Communidade na

Capella do Senhor com círios accefos nas mãos. Ajoelhaó to-

dos: e depois de fe cantar humMotête de fuaviííima compo-

íiçaô , chegao os Sacerdoces neceíFarios ao Tumulo , e del-

o iSJUifèr*
5 ^ trazem a Santa Imagem para hum preciofo Efquife , no

qual he conduzida debaixo de Palio para o Tabernáculo ,

que na mefma Capella mór fe lhe prapara. Neíla occafiaô

pegão no Efquife , da parte direita os dous Prelados , e al-

gum dos Religiofos mais graves defte Convento : da outra

parte o Prior , Subprior , e outro Mefario da mefma Vene-

rável Ordem Terceira ,
que coílumao fer os Fidalgos da pri-

meira Nobreza do Reyno. NaÕ he explicável o concurfode

peflòas illuílres, e humildes, que aíliílem a efla piedofa ac-

ção : pois fem embargo de fe praticar com as portas fecha-

das para parecer oculta, fempre os Fieis entraô a ver, e ado-

rar ao Senhor , moílrando , que na fua foberana preíença ,

ao fahir do Sepulchro encontrão eílimulo para mais refpei-

to , motivo para mayor compunção.

1562 A eíte devotiíTimo aóto nunca falta o Eminen-
Devoçaõ do tiííimo Senhor Cardeal da Cunha , Inquifidor Geral deftes

mocaídcalda Reynos , e nelles taô conhecido , pelo que he em íí , como
amado , pelo que a todos merece. Vay também no acompa-

nhamento: e depois he o primeiro, que com editicativa pie-

dade , humilhando a purpura em obfequio doRey dos Ceos,

com os joelhos em terra lhe beija os pés. O mefmo fazem
os

Coiicurfo.
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Ne d.. d.Proc.íT.0 fahe a Sagrada Imagem na forma, quediremos

,
quando das acções da Venerável Ordem Terceira

pShT^ Vay tambem com notavel decenc« »»2 „F.? 5
Wm

,

ay0
c'

na Centro da Igreja fere- £?&.pieienta o Encerro do mefmo Senhor. Nas ProcifToens de Pre í°
m a s"">

Sirc-^f^* ,masr he '«-*^vTÍ»™
doTnX a °! "^'"^necemdades, temfahi-

;j
Wl0:

,
conftando por firme tradição, que nunca dei-

£ íí't áS e
c
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Chronica dos Carmelitas

C A P I T U L O XV.
Das fete Capellas iguaes, que correm d face por

ejla nave zPHeridionaL

§• I.

Da Capella dos gloriofos Carmelitas , noffo Padre S. Simaõ

Stocb , Santo ElesbaÕ Emperador da Etbiopia , e Sarna

Ifigenia Princesa da Núbia, Da-fe noticia da Ve-

nerável Congregação , que os ferve.

Imagem de

S.Simaõ Stoch

De Santo Llef»

baó.

1564 TP^V Sta Capella he a primeira, que depois da

Li porca trave íía corre á face pela nave da

^ Igreja. Na figura , e na porporçaò igua-

la ás que lhe ticaó defronte. Só dirTere na íingular pintura

do interior do retabolo , em cujo painel fe repreíenta a i in-

comparável graça, que da May de Deos recebeo o mimofo

Filho dofeu amor, S. Simão Stoch. Allifevê a Virgem Se-

nhora brilhando entre os refplandores do Empyreo, com o fa-

grado Efcapulario pendente da mão para o depoíitar nas do

Santo. Efte o recebe ajoelhado, dando finaes taõ exprefivos

de compunção, e alegria, que parece animarfe para moftrar

ao vivo a vehemencia dos arTeclos ,
que naô podem caber

no pintado. Tem junto a íí os inftrumentos das fuás afper-

rimas penitencias , com as quaes mereceo da Rainha dos Ceos

tantos favores, quantos confeguio fem differença desde o
principio até o fim da vida.

1565 No meyo do Altar em humapeanha de boa ta-

lha dourada feita ao moderno, eftá collocada a Imagem do

Santo, ornada com refplandor, e mais infignias de praEa. Da
parte do Evangelho fe venera a Eftatua do milagrofo Empe-

rador da Ethiopia Santo Elesbaô , Advogado contra os pe-

rigos do mar ; aquelle portentofo Heróe , de quem efcreve-

mos a Vida , e corre impreífa em hum volume de folio , aon-

de com diffufaõ referimos as fuás illuílres acções, afíim mili-

tares, como Religiofas. He a Imagem perfeita, e de eftatura

quaíl
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qmG natural Com a mão direita eftá cravando huma ímçá
«o pérfido DunaaÓ

, Rey da Arábia Pétrea, apoftata da Ley
de^nrilto, e acérrimo inimigo dos que a profeflavaó. Em
memoria de haver fido desbaratado , e morro pelo triunfan-
te fcmperador

, eftá aos léus pés atado com as cadêas de ou-
ro, que a fi mefmo fe mandou lançar para conftituirfe digno
do perdão das execrandas culpas

, que muitas vezes lhe fo-
rao reprehendidas, e a feu tempo juftamente caibradas.

1500 Da parte da Epiíiola ha outra Eftatuí ieual na
altura, e correspondente na perfeição, que he da inclyta
rnnceza da Núbia Santa Ifigenia

, poderoia Advogada con-
tra os incêndios, que fe aceao nos edifícios

; cuja Vida tam-bém elcrevemos , e corre impreíTa em outro volume de fo-
lio, iem na mao direita huma Cruz, em final de haver co-
operado

, para que a de Chrifto fofie recebida, e adoroda
nos ieus Domínios. Na outra mão fuftenta huma Igreja cer-
cada de chammas, em memoria do infigne triunfo, que alcan-
çou doReyHyrtaco, feu contrario. Ambas as Imagens tem
miigmas de prata, que lhes mandarão lavrares íeus devotosem agradecimento de alguns fuperiores benefícios. A' eufta
dos mefmos devotos fe tem feito o ornato , que hoje fe vê na
Capella: e a fuaalampada também de prata, he a mais pre-
cioía, emayor de todas, as que fervem nas Capellas parti-
culares de huma, e outra nave.

j
I5Ó7 Houve aqui antigamente huma Confraria erigi-

da com approvaçao do IlIuítriíTimo Ordinário
5 a qual

, po-
fto que fem Compromiílo, fervio muitos annos ao noíío glo-
rioío Padre SSimaÔ Stoch. Veyo depois a extinguirfe, fican-
do toda a obfervancia deíle culto continuada em hum fó de-
voto, que fempre na primeira Oitava do Efpiri to Santo lhe
celebrava grandiofa fefla. Delia também cedeo, por lhe fal-
tarem os bens da fortuna : julgando, que mais agradaria ao
tanta offerecendo-lhe fó os íeus piedofos defejos , do que
iacrincando-lhe eífeitos de huma impoífibilitada vontade. Ain-
da naquelle tempo naÕ oceupavao os lados do Altar as Ima-
gens dos Santos Pretos. Eftas fe colíocáraÕ na primeira Oi-
tava da Pafcoa da ReíurreiçaÓ do anno de 1737 , fendo Pro-
víncia! deita Província o Padre Meítre Fr.Joíeph da Encarna-
ção, e Prior defte Convento de Lisboa"© Padre Meftre Fr,

Zzzz Filippe

Atlantt í dd
Etbie>p : Part.j.

eaf. j.

Santa Ifigeni aa

Atlante
; IL ia

tthup. pan> x>
.

cap. 1.

Ornato;

Confraria an*
figa.
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duas Imagens
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Feitas dos San-

tos.

Suffragios cer-

tos.

Breve de In-

dulgências.

Chromca dos Carmelitas
Fiíippe de Santa Tereía, que pelos feus relevantes mereci-

mentos, hoje dignamence occupa o primeiro lugar da mef-

ma Província, da qual com applaufo geral, e acclamaçoens

da Corte foy eleito Provincial em n de Janeiro de 1744.

Entaõ fe fez a ambos os Santos huma taò eílrondofa, e ex^

traordinaria fefta , que a ella concorrerão, naõ íó os mora-

dores da Cidade de huma, e outra condição; mas também

as Feflbas Reaes , que ennobreceraô o aclo com a honorifica

vifita, que aos mefmos Santos fizeraô no íeu Altar.

1568 No anno de 1738 inftituimos para ferviço dos

mefmos três inclytos Carmelitas nefta Capella, huma nobilif-

íima Congregação. Compoem-fe de cento e vinte peflbas, que

devem fer puras de íangue , e virtuofas : e vem a fer feten-

ta homens com o titulo de Vafíallos dos Santos Príncipes , e

trinta Senhoras , queTe denominaÕ Ayas da Santa Prwce&a.

Defte prefixo numero naõ íe pôde exceder, conforme o Com-
promiíío, que fizemos imprimir no dito anno. Confia de 12

Capítulos : e a cada hum dos Congregados fe entrega hum ex-

emplar impreíTo ,
para que faibaÕ todos a forma do noflo go-

verno, e os particulares da fua obrigação. A Mefa confta de

quatro Adminiftradores ,
que fe vaó íeguindo pela antiguida-

de dos íeus números, fem differença noaíTento, nem mayo-

ría na contribuição annual. Por caufa deftaboa regularidade,

fe vay a Congregação adiantando em tal forma, que nos pou-

cos annos da fua erecção , tem ajuntado capital para hum fuf-

ficiente principio de património.

1569 As feftas dos Santos fe celebraó com o luzimen-

to , e grandeza das mais folemnes. Pelos Congregados , que

acabaó a vida , manda a Meia applicar muitos Suffragios ; e

alguns por modo naõ praticado nas outras Irmandades. Pol-

eada hum , logo que morre , fe dizem vinte MiíTas de cor-

po prefente em Altares Privilegiados : e para que eftas pre-

firaõ a todas com a dita condição , fe dá para ellas efmola

aventajada. Os mais SufTragios fe mandão fazer conforme o

Capitulo X do meímo Compromiífo. O Papa Clemente XII

em beneficio efpiritual dos mefmos Congregados , lhes con-

cedeo hum copiofilímo Breve de Indulgências perpetuas, o

qual foy paífado em Roma , aos 13 de Janeiro de 1738,
que vinha a íer o IX do leu Pontificado : e o Doutor Vale-'

rio
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rio da Coíta de Gouvea, que depois foy elevado á digni-
dade de Arcebilpo de Lacedemonia , o mandou publicar aos
16 de Outubro de 1739 ; nomeando , como Proviíor , e Vi-
gário Geral defte Patriarcado, que os quatro dias do anno,
em que os Fieis viíitaflem efta noíTa Igreja , em obfequio dos
Santos

, foflem os feguintes : 16 de Mayo
, próprio de S. Si-

mão Scoch
, 21 de Setembro, em que concorre Santa Ifige-

nia, 27 de Outubro, dedicado a Santo Elesbaõ , e a primei-
ra Dominga de Dezembro, na qual tomaõ poíie do governo
da Congregação os Adminiílradores novos.

1570 Além dos Congregados do numero, fe admit- Foreiro, do*
tem Eoreiros, que com efmolas ténues , e pela lua mefma Sant0S;

direcção arbitradas affentaõ os léus nomes em hum Livro,
onde actualmente fe contaõ quaíi três mil. Naíce efla dovo-
çaõ de lhes haver a experiência moítrado, que todos aquel-
les

j que fazem femelhante obíequio aos gloriofos Santos Pre-
tos, tnuntó das tempeftades do mar quando invocaô a San-
to Elesbaõ

, e ceíTa qualquer perigo de fogo quando íe va-
lem de Santa líigenia. Também para os ditos Foreiros foraó
concedidas as Graças, e Indulgências daquelle Breve. Por
eífa razaô, a cada hum, quando faz aííento do feu nome,
fe lhe entrega huma Carta impreíía , onde a relação das In-
dulgências íe contém: e o meímoBreve, traduzido no vul-
gar, anda incorporado no CompromiíTo

, que íe imprimio
no dito anno de 1739 na Officina de António Pedrozo Gal-
rao.

1571 O Sello de que a Congregação ufa nas Cartas 3
sdiod* con .

e CompromiíTos
, que diítribue, fe compõem de hum Efcu-

8resaíaõ '

do com hum Leaõ rompente pegando em huma Cruz , e á
roda do Elcudo a letra feguinte : Vkit Leo de Iribu Judà s

quer dizer : Uenteo o LeaÕ do Tribu de Juáá. Eftas era6 as
próprias Armas

, das quaes uíou o Emperador Santo Eles-
baõ

,
como defcendente d'E!Rey David, e do feu Tribu:

de forte, que no Selio íb fe accrefcentaraõ as Armas do Car-
mo

, que lhe fervem de remate. Depois de fundada a Con-
gregação

, e de admittidos os Foreiros, começou efta Capei-
la a fer mais que antes frequentada de muitos devotos dos
bantos, que vem, huns a pertender , outros a gratificar be-
nefícios. Para demonftraçaõ dos que continuamente recebem»

Zzzz % dei-

Atlante ia
Ethtop, Tom. Io

num, 119.
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Protefíora da

Congregação.

Quem foy

primeira.

7 3 2 €/irónica dos Carmelitas
deixao pendentes nas paredes da mefma Capella innumera*

veis troféos , huns feitos de cera, outros pintados em laminas.

He digna de admiração a fuccefíiva frequência de luzes , que

na prefença dos Santos ardem concinuamente , fem deípeza

dos Adminiftradores. Nao ha dia, em que fe nao recebaõ véi

las de elmola para o Altar: e por eíFa razão, desde que os

Santos começarão a fer venerados , fempre na lua prefença

fe confervao duas velas accefas. E fe eílas alguma vez carnal-

mente faltaò, he por defcuido dos miniftros da Capella, e nao

por menos concurfo das taes offercas ; porque he tal a pie-

dade de alguns favorecidos dos Santos , que tomaÓ a feu car-

go o accenderem-lhe luzes 5 nao fó mezes fucceílivos , mas

annos inteiros.

1572 Das trinta Senhoras, que íe authorifao com a

denominação (que acima diíTemos) de Ayas da Santa Prince-

sa , fempre huma das mais illuílres tem o titulo de Prote-

ctora com a obrigação, que o meímo titulo fignifica. A pri-

meira , que houve na Congregação 3 feita por confentimen-

to commum , foy a Condeíia de Aveyras Dona IgnezJoaqui-

na Sylva Tello de Menezes eCorte-Real, filha herdeira de

Luiz da Sylva Tello de Menezes Corte-Real , IV Conde de

Aveyras, XIV Senhor de Vagos, Brigadeiro da Cavallaria

da Corte ; o qual depois de obrar na guerra acções de valor,

dignas de interminável memoria , foy Governador das Ar-

mas da Província de Traz-os-Montes, General de Batalha,

e Meftre de Campo General dos Exércitos de fua Mageílade,

com o Governo das Armas da Província do Minho ; Fidalgo

para a noíTa eflimaçaõ efpecialiííimo, pelo muito, que fem-

pre honrou aos Carmelitas , conforme o que em outro lugar

deixamos efcrito. Havendo cafado com Dona Maria Ignacia

de Távora, Dama da Rainha Dona Maria Sofia, e filha de

Francifco de Távora , I Conde de Alvor, e da CondefTa Do-
da Ignez de Távora fua primeira mulher ; teve (depois de ou-

tra filha, que morreo com pouco tempo de vida) domefmo
efclarecido coníorcio, a noíTa preclarifíima Protecíora , orna-

da de excellentes virtudes. Entre outras, muito brilhou a pie-

dade, com que fempre concorreo para o culto Divino nos em-

pregos , que cediaô cm ferviço dos Santos. Aos noííos dous

Santos Pretos , além da contribuição annual 3 fez eímolas par-

ticu-
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ticulares

,
e a Santo ElesbaÕ hum donativo preciofo.

1573 No dia 13 dejunho de 1720 íe defpofou comU. Duarte António da Camera, que pela docilidade doge- SS£
ôr?

' v/ c^TS eí
?
eCiaeS Predicados > % fempre dos mais

«tendidos Fidalgos da Corte. He filho IV de D. Tofeph Ro-
drigo da Camera

, II Conde da Ribeira grande , e da Con-
della Dona Confiança de Rohan. Por aquelle illuftriffimo ca-
famento veyo a fer V Conde de Aveyras , XV Senhor de
vagos. No mefmo tempo era Gentil-homem da Camera do
bereniííimo Infante D. Francifco, que muito o eflimava pe-
los íeus grandes, e notórios merecimentos. Depois de te-rem hum único filho herdeiro da íua excelfa Caía , faleceo
a dita penhora aos 20 de Agofto de 1742. Seu filho Fran-
ciico da Sylva Tello e Menezes Corte-Real VI Conde de
Aveyras cafou com Dona Barbara Jofeph da Gama, filha deNuno da Sylva Telles, IV Marquez de Nifa , cujo Titulo
adquino por fe haver defpofado com a filha herdeira de taÓ
JublimeCa-ia, a qual he a Marqueza Dona Maria Jofeph Fran-ça Xavier Bakhafar da Gama. E como na dita Senhora, VI
^ondeíla de Aveyras, concorrem todas as condições necef-
Jarias para femelhante emprego, foy eleita Prcteclora da nof-
ia Congregação: e efperamos , que no zelo do culto dos San-
tos Jeja ou incomparável, ou imitadora da primeira.

1574 Concluindo, pois, a noticia deíla Capella , fó
reita tranícre vermos hum letreiro, que ha no feu pavimento
com a declaração feguinte : Efía Capella, e fepultura he de Letreato Lorrea da Sylva , e de fua mulher Dona Guiomar de
Novaes: tem humaMtfja quotidiana para fempre, com duas
MiJJas cantadas em cada hum anno para fempre, de que he
Adminiflrador Rodrigo de Rezende Nogueira : pertence o Pa-
droado delia ao pojjindor do Morgado de Jorge Nogueira de
Novaes

, primo , e herdeiro da dita Dona Guiomar de No-
vaes, de que ha Efcritura na Provedoria das Capellas

, feita
peloTahaliao Francifco do Valle , no anno de 1654. Veyo a
herdar efte Morgado, e teve a adminiítraçaÓ da Capella Gaf-
par de Carvalho Rezende Nogueira. Depois de fua morte,

Adn5iniftranos paga as peníoens declaradas na Efcritura do contrato, a d« £'<£**
viuva deite mefmo ultimo poíhjidor, que he Dona Brites An-

Ia '

toma Moniz Perdigão , moradora na Villa de Coruche. Porem

:i
;;!,

r ">>

1" .1'

tr«r«í
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C/irónica dos Carmelitas
ainda" que o domínio do jazigo pertence aos taes Admini-

ftradores, todo o uío da Capella he dos Congregados.

§. n.

Da Capella do noffo inclyto Doutor, Virgem,* Martyr

Santo Angúo*

SEgue-fe a Capella defte portentbfo Santo

Carmelita, de cujo Apoftalico zelo fe aju-

Vaticiníoí»

Imsgens do

dou a Igreja para converíaõ das almas, e a mefma Omnipo-

tência Divina fequiz íervir para inftrumento dos grandes mi-

lagres, que obrou em Jerulalem, em P^oma , e em Sicilia.

No painel do retabolo vivamente fe reprefenta aquella fem-

pre applaudida maravilha , que no anno do Naícimenco de

Chriftode 1219 aconteceo na Bafilica deS João deLatera-

no, a tempo, que Santo Angelo pregava, e o Papa Honó-

rio III alíiítido do Sagrado Collegio , o ouvia. Entrarão ne-

íla occafiaõ os dous grandes Patriarcas S. Domingos, e S.

Franciíco, aos quaes o Santo Pregador naõ conhecia: mas

interiormente infpirado, diííe no meímo Sermão ,
que no au-

ditório fe achavaõ duas tao novas , como firmes Columnas da

Igreja. Logo que defceo do Púlpito, os Santos Patriarcas o

buícárao: e depois de huma faudaçaò reciproca, feita pelos

próprios nomes ,
que lhes foraô revelados ; congratulando--

fe entre fi , pelo que cada hum no íeu profético efpirito co-

nhecia, vaticinou Santo Angelo a S. Domingos, que íena a

deftruiçaô dos Hereges , e a S. Francifco as cinco Chagas,

que jESUChrifto lhe havia de imprimir. Os Santos Patriar-

cas lhe reípondéraó conforme o Senhor lhes didava: e S.Fran-

cifeo elpecialmente lhe annuncion o imminente martyrio,que

lhe efíava prevenido para confeguir com aquella triunfante

palma o glorioío, e ultimo premio dos feus merecimentos.

1 576 No meyo do Altar prefide huma imagem de vul-

to do meímo Santo. Da parte do Evangelho fe venera huma

perfeita Eílatua do Apoftolo S.Filippe,e da parte da Epifto-

la a do noíTo Invido Abbade Santo Eítevaó, que por defen-

der o culto publico das Imagens , íoy em Conftantinopla gra-

vemente atormentado , até fazer a Deos o cruento lacrificio

da
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7 x 6 Chronica dos Carmelitas

trmão Diogo Rodrigues de Lisboa. O do meyo diz ; Aqui efia

íepultado o Padre António Rodrigues da Serra, Abbak que

foy de S. João de Campos : conftitubio duas Capellantas ,
das

quaes be Adminifirador Jeu irmãoJorge Gomes do Alimo y que

o he também de/Ia Qapella : faleceo em 1 2 de Dezembro de

1653. Requiefcat in pace. Diz finalmente o da parte daEpi-

ftola: Sepultura de Diogo Rodrigues de Lisboa, Fidalgo da

Cajá de Sua Mageftade , e de fua mulher Dona 1/abel Henri-

ques, a qual faleceo a 28 de janeiro de 1609, e de /eus

herdeiros , e elle faleceo a 17 de Janeiro de 1648, e nella

efld fepultada Dona Marianna de Torres , mulher deJorge Go-

mes do Alimo , Fidalgo da Cafa de Sua Mageftade, Cavallei*

ro profe/fo da Ordem deCbrifto, a qual faleceo a 29 de De-

zembro de 1629. .

ã 1579 O dito Jorge Gomes do Alimo , filho de U10-

fes^upeiia" g Rodrigues de Lisboa, que celebrou a Rícritura de con-

trato com os Religiofos , era peiloa de nobreza conhecida, e

muito daeftimaçaõdoSereniíhmoReyD.joaoIV. Efte Mo-

narca por huma Carta fua ,
paliada a 10 de Outubro de 1652,

e por elleaffinada, o fez Senhor Donatário de juro, e her-

dade para fempre, de oito léguas de terra em quadro na Ca-

pitania do Grão Fará, onde hoje exifte a Villa, que por de-

voção, e para memoria do mefmo Donatorio 5 fe intitulou

de S. Jorge dosAlimos, com huma Igreja Matriz da invo-

cação de Noíía Senhora da Nazareth , ou da Vigia, quede

prefente aífím a denominao os Naturaes. Ena mefma Carta,

que vimos , diz
,
que lhe conferia efta mercê por fer bene-

mérito , e zelojo do feu ferviço , como moftrou em algumas oc-

cafioens ddle ,
que fe oferecerão. Por fua morte pertenceo

a adminiftraçaõ da Capella a fua neta Dona Joanna Leocadia

Pimentel Soutomayor , filha legitima de António Gomes do

Alimo , Fidalgo da Caía de Sua Mageftade , e Cavalleiro

profeíío na Ordem de Chrifto ; o qual morreo primeiro , que

feu pay, que era o referidojorge Gomes do Alimo. A dita Ad-

miniílradora cafou com Vafco Nabo Salter deMendoça, Ca-

valleiro profeíío da Ordem de Chrifto, Proprietário do Of-

ficio deEfcrivaõ da Carga, e Defcarga das náos da índia, e

Armadas, e Executor mór do Reyno 9 o qual foy fepultado

neííe jazigo j e teve daqueíle matrimonio (além de outros

enno-
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«nobrecidos, e authorifados filhos ) a António Salter de Men-
doça e Murga herdeiro da íua caía a poíluidor do feu Ofíi-
cio

, e aótual Adminiftrador da Capella. <

1580

§. HL
Da Capella de Noffa Senhora da Vida.

ESta Capella foy dedicada á Mãy de Deos
no inefíavel Myfterio da íua ViíitaçaÕ ; a

qual le reprefenta no painel do retabolo, que' na fiiíoulari-

Tl 1

Pin
/i

CUra he íeme!ílante aos °^os da Igreja. No meyodo Akar eftá coUocada huma devota Imagem da mefrna Vir-gem fcantifiima com o titulo de Senhora da Vida. Ficaõ-Ihe
aos lados as Imagens dos Sagrados Apoftolos, S. Simão da
parte do Evangelho

, e S. judas Thadêo da parte da Epifto-
la. Um eítes Santos, em tempos mais antigos houve eípe-
ciahffima devoção. No íeu dia, vinha a eíla Igreja o Rege-
dor com todas as Juítiças unidas em hum corpo a feftefai-
los Ao Povo fe diftribuiaô coentros, e paens , que para ef-
ie effeito íe benziao. Veyo efte louvável ufo a extinguirá •

e da antiga devoção nao ha outro indicio , que o preciofô
ornato do Altar

, que íem muita deípeza foy renovado.
1581 No frontifpicio, fobre a fimalha grande do ar-

co, efta em huma pedra gravado o feguinte Diílhico , feitoem obíequio do mefmo Myfterio, que no dito painel fe repre-

Solvere Virgimis fas efl jam grefihus : ara
Carmelum EUfaheth tempus in omne colit.

Dentro no mefmo arco da Capella da parte da Epiftola hahum letreiro
, que diz : Efla Capella he de Simão Rodrhues

de Andrade Cidadão da Cidade do Porto, natural da Cida-
de da Guarda, e de fua mulher lfahel da Sylva, natural da
Cidade do Porto, moradores nefla Cidade , a qualCapella man-
darão fazer para luas fepulturas. Os Padres defle Convento
tem obrigação de lhe diz,er huma Mifa quotidiana para fim*pre

, para a qual deixarão trinta e cinco mil reis de imo
na qual fe enterrarão /eus herdeiros âe/cendentes ; 161 9. Ha

z\aaaa *->*-*

Capella IH

Pintura do paiç

nel

Imagem deN.
Senhora»de S

Simaú , e S.

Judas Thadêo.

Feitas antigas»;

Diílhico;

Letreiro,
;

'

<l
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no pavimento em huma campa outro letreiro

,
que diz : Ejia

Capella be de Simaõ Rodrigues de Andrade , natural da Ci*

Aade da Guarda , e de fua mulher 1/abel da Sylva , e de jeus

herdeiros : tem huma Mi[)a quotidiana , e quatro Miffas canta-

das cada anno para fempre com trinta e cinco mil reis de ju-

ro : 1619.

§• iv.

Da Capella do Príncipe dos Apoflolos S. Pedro , e da Ir-

mandade , que o ferve,

1582 T) Ara final de que eíla Capella desde o feu

JL principio foy dedicada a efte Sagrado Apo-

ítolo, vemos no Painel do retabolo (eftimado por hum dos

melhores) que o mefmo Santo recebe das mãos de J E S U
imagem de s. Chriíto as Chaves da Igreja. Prefide no Altar huma fua Ima-

De s°."Francif- gem de vulto entre a do Seráfico Patriarca S. Francifco da par*

S s?Fmcif. te do Evangelho, e a do glorioío Apoílolo das índias S. Fran-

cifco Xavier da parte da Epiítola. Aqui fe fundou huma Ir-

mandade para fervir a S. Pedro , a qual ainda exiíte, e tem

pouco menos de duzentos Irmãos vivos. Veftem capas com

as murças brancas, forradas de feda azul. Feftejaõ com gran-

deza ao Santo no feu dia. Acompanha os corpos de feus

Irmãos defuntos, e das fuás almas fe lembrao com a appli-

caçaô de muitos Suffragios. Naõ faltao ás Prociíloens publi-

cas : e nas que fe ufaó Andores , íevaõ hum taó preciofo, e

rico
,
que fe faz digno da mayor attençaõ dos circumftantes;

porque tem a figura de huma náo com todo o maíTame com-

pofto de cordoens de ouro, e os pavezes cubertos de pre-

cioíiflfimas peças de diamantes.

1583 No frontifpicio pela parte fuperior da fimalha fe

vê gravado em huma pedra o Diílhico feguinte.

Dífthico.

Lttrciro*

Qii£ quondam Eli<z tecla in Thabore parafliy

ílle in Carmelo num tibi , Petre 3 parat.

Em huma campa do pavimento ha hum letreiro , que diz :

Efla Cape/la, e fepultura delia, be de Diogo Fernandes Por-

talegre, e de fua mulher Juliana Corrêa 3 e de feus herdeiros:

tem
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tem obrigação de Mifa quotidiana , ebum Officio de nove Li-

Vedrn
11 C

f'
ta
f
as

'
h"™« dia de Santiago, outra dia de S.

c Z^T àã * S-JM ^ *»* de trinta ecin.

a jaonca de/ta Capella, anno de 1628.

§. V.
Da Capella, e Irmandade da noffa Doutora Myflica

Santa lerefa deJ ESU.

1584 O painel do retabolo fe reprefenta o ad- Capella V;
miravel rapto , que a Santa Doutora teve m» d.na Igreja de S Domingos da Gdade de Ávila , em hum dia

p""ci -

iL
írumP?ao da Mãy de Deos, do anno de i 56i. A Senho-

ra lhe vcftio neffa occafiaÔ huma roupa cândida, e reíplan-
oecente

; e lhe lançou hum preciofo collar, do qual pendianuma Cruz. Também lhe deu a conhecer as utilidades , e

n
U

P!;Tn
K
TV

qUe
ír
COnfegUÍtÍa Para a fua Refórma, fe com etpenalidade ferviffe

,
e toda fe dedicalfe ao caftiffimo Patriar-

ca b.Joleph
, que fe achava prefente. No meyodo Altaref-

s STcrí ° t rfT Santa > entre a d° §io»°fo xst-o joao daUaz, que lhe fica da parte do Evantreiho e a
c ""' = s""°

da noíTa inclyca Virgem Santa Eufrozina da parte da Epiflo- f***
la. U rroncal, banqueta, peanhas das Imagens , e todos osadornos do Altar íaÔ de prata. O Padre Fr.Fnncifco de Aze-vedo, Kehgiofo defte Convento , e de grande efpirito, fov
o que começou a enriquecer efta Capella com preciofos ador-
nos

;
porque o feu zelo encaminhava os Fieis , para que com

efmote
°ra foírem fervorofos na devoção, liberaes nas

1585 Inftituio-fe aqui huma boa Irmandade
, que ain- »*«*«

cia riorece, e continua a fervir a efta Santa, fem diminuição
nos feus^cultos AchaÔ-fe vivos mais de 300 Irmãos, quefe
governao por hum CompromiíTo, aceito no anno de 1740.
M>ntta de 25 Capítulos, e foy confirmado aos 4 de Tulho
de ,741. O Papa Alexandre VII concedeo a efta Irmandadehum copiofoB;eve de Indulgências perpetuas, das quaes fe

Aaaaa 2 fez

FBI
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fez humSummario, que fe diítribue pelos Irmãos, impref-

ío em Lisboa, na Offkina de Domingos Carneiro no anno de

1679. Os ditos Irmãos uíaõ de capas, e murças brancas, com

.as quaes aííiítem todos os Domingos, e dias Santos na lua

Capella, onde o feu Padre CommiíTario diz MiíTa pelos mef-

mos Irmãos vivos , e defuntos. Depois da MiíTa , aíTiítido

de tochas accefas, dá a beijar ao Povo huma fingular Relí-

quia da mefma Santa, a qual fe guarda no Tabernáculo, que

para eífe effeito ha no Altar. Acompanhaó aos feus Irmãos

defuntos , e mandão fazer por fuás almas muitos SurTragios.

Nas ProciíToens publicas tem o lugar da fua primeira inftitui-

çaõ : e nas que íe admittem Andores , leva6 hum da Santa

~>outora , ainda que mediano, bem paramentado.

1586 Fazem a feita principal da Irmandade no dia l^

de Outubro próprio de Santa Terefa com a Real aííiítencia do

Santiílimo Sacramento expoíto , e toda a grandeza pratica-

da nas feitas íolemnes. Fazem também Novena da Santa com

Praticas, eMuíica, de Canto de Orgaó no feu Altar. Deite

fanto exercício foy infticuidor o nomeado Padre Fr. Francií-

co de Azevedo , o qual , em quanto lhe durou a vida , fem-

pre fez as Praticas : e acodia a ouvillo infinito Povo ,
porque

em utilidade dos circumítantes lo pregava doutrinas folidas.

Mas ainda, que a dita Irmandade tem o ufo deita Capella,

naó goía o feu jazigo , nem o domínio. Os feus Adminis-

tradores foraÓ os que fe declaraõ no letreiro de huma fepul-

tura do pavimento, onde fe lê o feguinte: Efla Capella , e

fepultura he de António Leite , e de fua mulher Maria Coelha,

em que ambos efla.õ fepultados ; tem por fuás almas Miffa

quotidiana : faleceo a 7 de Novembro de 1628. No frontif-

picio fobre a limalha eítá o Diíthico feguinte.

Carmeli proles fulget Tbere/ia do&rix ,

Virgims in palma gaudia matris habens.

§.VL Da
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Imagem da
Sânti.

De í\ Francif"

co de Pau!a.

Da Capella, e Irmandade da nofla Extática Virgem San-
ta Maria Magdalena de Paz.zd.

x 5 87 O E fíngular o painel do feu retabolo. Ne!- Capella VI

c , r
-L -A *e e"a figurada a ineítimavel fineza, que Píotoradopai-

o Senhor fez a eíta fua amada Efpofa no dia 4 de Mayo de
^

i5«5> quando naprefença dos três efpeciaes Advogados da
inelma eíclarecida Virgem , que eraó o Doutor da Igreja San-
to Agoftmho

, o noflo Martyr Santo Angelo , e Santa Catha-

A%r- l
s lhe °rnoa a cabe?a com a íua própria Coroa

de fcípmhos. No meyo do Altar fe vê a perfeitiflima Imagem
de vulto da mefma Santa. Da parte do Evangelho fe collocou
numa jermofa Eílatua do grande Patriarca dos Mínimos S.Fran-
cílcode Paula, a primeira, que teve culto publico em Por-
tuga]. HumReligiofo deíle Convento, porcaufa dos contí-
nuos terremotos

, que efta Cidade experimentou no anno de
1099 >

expoz a dica Imagem á veneração dos Fieis no anno

o
70/" endo not,cia deík Pie<tofa accaÔ oRevercndiífi-mo Padre Medre Fr.Zacharias Roslet, Correótor Geral da Or-dem do mefmo Santo, eícreveo de Roma ao Provincial deita

província, que era o Padre Meftre Fr. Francifco da Nativi-
dade, dando-lhe commiífaõ a elle, e a feus fucceííores, para
que por fi e por íeus Delegados pudeíTem admittir á Con-
traternidade da fua Religião todas as peíToas de hum , e outro
iexo, que lhes pareceíle: o que tudo coníta da Patente, que
ie acha lançada no Livro da Provinda do anno de í6<s8,a
folhas 290.

J

1588 Da parte da Epiftola eftá a Imagem do noíTo Por-
tuguez S. Gonfalo. O Padre Meítre Fr. Joa6 Bautifta Rufino
a mandou fazer, e naõfó íoíemnizou aefieSanto nofeu dia,
em quanto vivco

5 mas por fua morte deixou eftabelecida hu-
ma íuftciente renda para fe lhe continuar todos os annos hu-

f
a fefl

£ com SermaÔ. O Altar tem todos os adornos, e tam-
bemo Frontal de prara. Dentro do arco da Capella da parte
do hvangelo ha hum letreiro, que diz : Efta Capella be de Wr*
Diogo Lopes Caminha

, e de Barbara Caminha fua mulher :

tem

D; S»Gonfa!o„'

1
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Portugueses.

Chronica dos Carmelitas
tem m/fa quotidiana, e feu Officio. No pavimento fe vê ou-

tra memoria
,
que diz : Efta Capella , e fepultura he de Dio-

go Loges Caminha, Tbefoureiro Geral dos Direitos do Sal por

Sua Mageflade , e de fua mulher Barbara de Caminha : tem

Mitfa quotidiana com feu Officio no Oitavaria dos Santos: 1627.

Era o dito Diogo Lopes de Caminha hum Cidadão honrado,

e de exemplanííimo procedimento ,
que teve por feu Con-

feflbr ao noffo infigne Padre Meftre Fr. João da Sylveira ; o

qual naô fó lhe dirigio o efpirito até o entregar nas mãos do

Creador , mas também lhe efcreveo , e aflinou o feu Tefta-

mento ,
que íe acha copiado no Livro 3 do noflb Tombo,

a folhas 419 f.

1589 Na mefma Capella fe iníiituio para augmento dos

cultos daquella grande Santa , huma nobre Confraria , que

teve principio no anno de 1672. Foraô feus Fundadores os

naturaes de Florença, aííiftentes neíla Cidade. Logo no an-

no feguinte, que foy no de 1673, alcançarão do Papa Cle-

mente X hum Breve de muitas Indulgências perpetuas para os

feus Confrades ; e também para os que fem ferem Confra-

des , vifitarem em certos dias a noífa Igreja: o qual Breve

foy paílado em Roma aos 1 8 de Mayo do dito anno. Deftas

Indulgências fe fez hum Summario, que fe imprimio, e fe

diftribue pelos Irmãos. Depois de muitos annos , fe paííá-

raÕ os Florentinos para a Paroquial Igreja de Noífa Senhora

doLoreto, própria da Naçaó Italiana , e nella deftináraõ Al-

tar para a Santa , onde foy fervida com zelo , e por muitos

tempos feílejada fem interrupção.

1590 Por eífa cauía ficou a noíTa Confraria notavel-

mente deteriorada: mas foy fempre continuando com affiften-

cia de alguns Irmãos Portuguezes ,
que fe governavaó por

hum CompromiíTo antigo, o qual confta de 31 Capitulos,

impreíTo em Lisboa na Oíflcina deJoão da Cofta, no anno de

1678. No de 1730 o Padre Fr. Jofeph de S. Pedro, Reli-

giofo deíle Convento , congregando novos Irmãos, e refor-

mando a Irmandade, iníiituio nella Mefa redonda , e foy oc-

cafiao do grande augmento ,
que começou a ter 5 afíim em

numero de peífoas de hum , e outro fexo , como em efmo-

las, que brevemente avultarão. Naqnelle tempo os ditos Ir-

mãos, por direcção do mefmo Padre ,
que era feu Commif-

fario;



Capas , que
tiveraõ.

raõ.

Pleito, qae

corre.
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ÍX '17 k diftiTÍrem dos

1ue fervia6 nas °««as Irman.dades da Igreja, veftiraõ capas , e murças pardas forradas deb.anco. Faleceo o zeloío CommilTario aos 27 de
}unho de

l2 5
Aff

come?a"do deP™ da fua morte, os Irmãos a fe-gu.r d.fferentes ,deas , aconteceo no anno de 1743 a novi-dade feguinte. ...* vl

das ém
9LJ?™ára6 3 ref

°r

luÇaÔ de mudarem as mur?as Par- c°»° "*das
,

em brancas: e por caufas totalmente alheyas da prefen-te H.ftona praticarão efte defignio em conhecido detrimen-

luZcT°
S d°

ft

CaPel,inh0 - Pel» ™> que comelles feeqmvocao: e pofto que trazem ao peito hum pequeno Co-ração por deviía
, efta naÕ bana á diánguillos perfeitamente-donde nafceo moverfe hum pleito, que dura em canf^^^dmana

,
da qua Ia6 Authores os ditos Jrmáos do Capellinho

que efperao^a deciíaÓ dajuftiça, fe osRdos antes da ultima
ientença nao cederem da íua opinião. Os Irmãos vivos faõcom pouca differença 400. AcompanhaÕ aos feus defuntos
para os q uaes tem copioío numero de Cóvaes , e lhes favo-recem as almas com muitos Suffragios. VaÓ ás ProciíToens
publicas

i e nas que fe admittem Andores , levaÕ hum , que fe
dittingue entre muitos pela fermoíura da Imagem da Santa
que nao cabe em nenhuma comparação. Nos Domingos, e
dias Santos tem Mifla na fua Capella com alMencia dos Ir-
mãos, que acompanhaõ ao feu Padre CommilTario com to-
chas accefas. Para a alampada, que he de prata (como as
das outras Cape las

) tem rendimento certo de azeite : e emhm feftejao todos os annos a efta gloriofa Santa no dia da
fcantiUima Trindade com todas as demonftrações de grande-
za

, fendo a mayor
, e mais plaufivel , a Real affiftencia do

oantiuimo Isacrameoto expofto.

§. VIL
Da Capella ultima defla nave, dedicada ao Sagrado Precur-

for S.Joaõ Rautifla.

*592 ]H\ E finiífima pintara he o painel, que no meyo CapelíàVIf

, n
&-* d0 recabolo repreíenta o feliciffimo naíci- imagem d*

mento deite grande Santo. No Altar ha huma Imagem ília
Bauu

"

fta '

1

j|l;

'•v'",
1

'

Ml j „l:|H
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de vulto ,

que- o moftra na infância ; a qual prefide entre a

es.sebaf.
do ;nvi£ jyj artvr S. Sebaftiaõ ,

que lhe fica da parte do

s.Marçai. Evangelho ; e a do milagroío S.Marçal, da parte da Epifto-

la. Nefta Capelia inítituío Morgado o Bacharel JoaÔ Gil no

anno de 1505 ; cujo Teftamento ie acha copiado no Livro I

do noílo Tombo novo, a folhas 271. Nelie difpoem , que

fe dê á nofla Communidade huma determinada ofterta
,
pa-

ra que haja de applicar pela fua alma as Veíperas de SJoão
Bautiíla, cantadas com folemnidade na Igreja. Elía vem a

fer a razaÓ , porque antes de cantarmos no Coro aquellas

Vefperas por fua tenção , primeiro rezamos outras para ía-

tisfazermos ao preceico do Ofício Divino. Defte Morgado he

aclualmence Adminiftrador Fernando Jofeph da Gama Lobo,

Fidalgo da Gafa de Sua Mageftade , e Elcrivaó da fua Real

Fazenda.

1593 Na mefma Capelia fe fundou huma Irmandade,

cujo primeiro CompromiiTo confia de 17 Capitulos , e foy ap-

provado no anno de 1606 pelo Arcebifpo de Lisboa D. Mi-

guel de Callro. No tempo, que fe achava mais augmentada ,

começarão os Irmãos a deígoftarem-fe por íe lhes nao conce-

der na Igreja certa porção de parede defoccupada ,
que fica

immediata á mefma Capelia ; da qual parede queriaõ eSles ter

o ufo para a ornarem, conforme os Officiaes da Mefa haviaõ

ideado. E como a dita doação naõ pareceo conveniente aos

Prelados, por efTa caufa , fem outro algum fundamento, fe

amotinou a Irmandade , e hum dos feus Procuradores fazen-

do apprehenfaõ em toda a fabrica, e adornos do Altar, paf-

fou para a Igreja de NoíTa Senhora da Encarnação , chamada

vulgarmente Igreja ?íova , onde lhe foy concedida huma das

fuás Capellas , na qual eftabelecêraÔ a Irmandade do mefmo
Santo , que alíi florece. Porém movendo os ditos Prelados

pleito contra os taes Irmãos, alcançarão a final fentença
} que

fe guarda no Archivo defte Convento ; pela qual os obriga-

rão a repor todos os adornos, e fabrica da Capelia : de for-

te, que nao podendo elles reíiítir á Juítiça , entregarão fiel-

mente tudo. Vendo então alguns devotos do Santo a jufta ra-

zão, que tínhamos para femelhances procedimentos , conti-

nuarão a antiga Irmandade, ufando do feu CompromiiTo na

forma da primeira inílituiçao.

1594 No

Retirada do

Convento.

Vencida por

fentença.
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% rlL\n°

ann
°,de

l
74lJe fez outro ComP™™®° ™™ <*****

27 Capítulos por modo de additamento ao antigo, pelo qual
os Irmãos anualmente íe governao. UfaÔ de capas encarna-
das com rnurças brancas

, e huma Cruz de Malta da parte
do coração. Os Irmãos vivos excedem o numero de 400,com elles k diftribuem Cartas de Indulgências perpetuas , im,
preíías na Officina de Valentim da Coita Deslandes no armo

A-l°
9

'r 2 ? ,

r ParticiPa ^s Graças, e Privilégios con-
cedidos a Bafihca de S. Joaõ deLaterano: o que tudo con-
fia da Carta de publicação

, feita por mandado do Doutor ToaÕ
Iravaílos, Defembargador

, e Vigário Geral do A rcebífpa-
do de Lisboa

,
aos 21 de janeiro de 1609. °* Irmãos acom-

panho os corpos dos feus defuntos , e íoccorrem fuás almas
com muitos Suffragios. O Andor do Santo, com que appa-
rccem nas Prociíioens , he dos mais curiofos, e ricos

, que
vemos na Corte. Em todos os Domingos, e dias Santos,
tem na fua Capelia huma MiíTa com aííiílencia dos Irmãos.
Wtes fazem a fua fefta principal no dia 24 de Julho, próprio
do alegre nafcimenro do meímo Bautiíla : e he tao folemne,
que nao pode paliar a mais a grandeza.

•:

fiiíHiPí ;

C A PITUL
De algumas Particularidades da Igreja , e de vários Epitá-

fios das fepuhuras
, que ficaõ fora da ordem

das CapeJlas.

*595 £^ Endo Provincial defta Provinda o Padre Me-^ fíre Fr. Gonçalo Fialho
, Religiofo de fin-

_ V-f guiares virtudes, como em feu lugar dire-
mos; e Prior deite Convento o Padre Bacharel Fr. António
Sobrinho, íagrou a noíTa Igreja, e feu Adro aos qo do mez s^çaó dá

deAgofto de 1523, o Biípo de Roífiona D. Ambrofio Bran-
**

dao
,
ou Pereira Era naquelle tempo Coadjutor do Cardeal

U. Afionío
, Arcebifpo de Lisboa , e feu Provifor. O motivo,

que occorreo para efta folemniffima acçaÔ, exporemos quan-
do dos progreíTos da Província , no trienmo dos taes Prela-

Bbbbb ^os

i.;if.lí'
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Cavmel. Lufui,

í"g- *i '

Cruz da Sagra-

çaõ.

Mcrcorias

Letreiros.

Roma.
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dos fizermos memoria. Pelo Adro Sagrado, fe deve entendeis

naÓ fó a quadra defpejada ,
que fica ao nafcente do frontif-

picio da Igreja, e Portaria principal $ mas também a área da

parte do Sul
,
que por baixo dos bocareos vay terminar ás

efcadas do Carmo, ou da Piedade. Afllm coníh por algu-

mas Eícrituras de aforamentos de cafas
,
que fez efte Con-

vento : e o Padre Prefentado Fr. Jorge Cotrim nos deixou

eícrita efta demarcação, dizendo: Vem a partir o Adro pe~

10 direito do cunhal da parede do Oratório do Noviciado té as

cafas pequenas de Eitor Mendes , e dahi junto ás cafas té a

canto da Filgueira , e dahi também em direitura té as cafas

cie Febos Moniz*.

1 596 Na mefma Igreja ficarão perpetuados muitos Pa-

drões, que feguraó a noticia deíle glorioío fucceílo. A Cruz

chamada da Sagracaõ efta da parte de fora junto ao Pórtico
• i

°
i

3 c • - j- • J •»

principal na parede ,
que rica a mao direita cios que entrao.

Tem debaixo hum letreiro Gothico., que diz: Todo o Fiel Cbri-

ftao ,
que beijar efta Cruz, ,

ganha quarenta dias de perdão.

Em huma pedra , que fica no alto embutida na mefma can-

taria , fe lê a feguinte memoria: Todo oFielChriftão , que bei-

jar efta Cruz, ,
ganha quarenta dias de perdão. Clemente VII,

e Pio V. concederão aos Fieis Chri/tãos
,
que vi/Itarem as Igre-

jas de Noffa Senhora do Carmo , as Indulgências das Eftacoem

de Roma dentro % e fora dos muros , tendo a Bulia da Santa

Cruzada. Da outra parte no mefmo frontifpicio eítaõ dous

letreiros , hum Gothico , outro em letras vulgares , e am-

bos, dizem: Na era de 1523 , aos 30 do mez, de Agofto , foy

Sagrado efte Mofteiro por D. Ambrofio , Bifpo de Roftwna, que

coucedeo a todos os vifitantes defia Cafa ,
quarenta dias de re-

miffao dos peccados, e pela Ordem faõ concedidos quatrocen~

tos annos , e oitenta e cimo quarentenas de perdão. A qual S&-

graçaõ fe fez, pela alma de Branca Rodrigues 7alheira , que

deixou fua faz,enàa ao Mofteiro de Noffa Senhora.

1597 Suppoflo, pois, ganharem-fe neíla Igreja as In-

dulgências das Eílaçoens de Roma, conforme os Indultos

Apoílolicos, que temos nonoííb Archivo ; he precifo adver-

tirmos aos Fieis
, que para elíe efíeito fe devem viíitar as íeto

Capellas deílinadas , que fao as feguintes : I a Capella mór:
11 a do Santiííimo Sacramento : III a do Santo Chrifto cati-

vo;
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JESU MARIA, JOSEPH: VII . de Santo Alberto. Emtodas fe puzeraó mfcripçôes com caradéres de ouro p2
££h ÍEJ5R e%^nde bem

: <T d° TheWro
P
d"

SÁ rem
P
,

°S ^T de Ch^° em °' d™ » "°sutilizarem
,
e enriquecerem de tantos bens eípirituaes NaS

exercícios praticados quotidianamente nefta Igreja
; porque

do
8
s

UnS

fe Z Ja rêf

r
,d°S

'
Q
r°

deíemP-ho de i efc're

P
ve To!dos, Je nos reprefenta quafi impoffivel.

ImJPa
Fal,al

?
do agora °e algumas fepulturas mais no-ttveis

, daremos a |er os ieus Epitáfios. Ha na parede do potnco principal
, na parte do Evangelho junto á Capella de SRoque, hum arco de jafpes com a mefma figurado^ q efot

ToZZZ r
da
^
mvT De

r° fe vê hem ,avrad°&loberbo Maufoleo de pedrar.a brunida, e de varias cores,

ST ír
"" tUS Le°enS> ^ lhe Mentaõ a Unia. Sobre

raente eTevaírf

C
°';PO

u
de e"genh°fa "W"^™ baftante-

ZT ?d°> end° hum Corond P°r ultim° «mate. Aos

E
d

cudo?d
C

p°A
P°nde^ *»PÍWobreo arco eftaô douSt codas de Armas. O da parte direita he o de que ufao osAlmeidas

;
e contém féis bezantes entre huma Cr z dobrecom feu coronel. O da outra parte he o de que ufaôo7ca!flro defcendentes do primeiro Condeftavel defte Reyno D.Álvaro Pires de Caftro, e contém féis arruelas em duas patIs: mas nao tem coronel, nem timbre. Na fachada e«e-

teo^ZV^i: ** akrgUra dehuma Ped^-d-

H. J. S

Grande Masj?
foleo.

h.h

r

£>• ^tfmL ÍÍw& '
Cm" 'fafim ,

veri Patri* Pater, %fat«cerufihus L,,ftam<e
, pro cujus accUmaã libertate anno i6ao

àttptr«m bem mtgurattts pro eo vicem tenmt: Regi»* mconomm maior

—£:
d
p
G
7Tói deNm

'
evmcul° fm «ma«wr hoc^

<™ pL
9
rL,Z°y

Cfte D
V
M

'SueI de Almeida
'
hum dos Fidal- d. Mig„e

, de
gosrtmuguezes mais infignes no amor da »atria, nos íervi-

Ma"d'-
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ços , que lhe fez , e na authoridade , que logrou ; ficando com

a perpetua gloria de fer hum dos principaes acclamadores d 4 El-

Rey D.JoaõlV. Foy (como alguns dos feus antepaíladosj

Conde de Abrantes ;
porque era terceiro neto , por baronia,

do memorável D. Lopo de Almeida , I Conde daquella Villa,

por mercê dfElRey D. AfTonfo V. Foy também Mordomo

mór da Rainha Dona Luiza , como declara o Epitáfio ; e fa-

leceo fem deixar defeendentes. Era filho de D. Diogo de

Almeida, Capitão de Dio , Contador mór , e Armadormór

doReyno; e de fua mulher Dona Leonor Coutinho: e af-

fim vinha a Ter o dito D. Miguel de Almeida irmão de Dona

Maria Coutinho , avó materna do primeiro Marquez de Ni-

za D. Vafco da Gama , que lhe mandou erigir eíte fermofo

Maufoleo. No jazigo, que lhe pertence , tem domínio , e pof~

fe D.Lourenço de Almeida, filho do inclyto D. António de

Almeida , Ií Conde de Avintes , e irmão do Eminentifíimo

Senhor Cardeal Patriarca D. Thomás I , noílb exemplariflimo

Prelado. Teve o dito D. Lourenço de Almeida, depois de

outros empregos, devidos ao feu merecimento, o de Gover-

nador da Capitania de Pernambuco, e das Minas Geraes. Ha-

via cafado em Goa com fua prima comirmãa Dona Maria

Roía de Portugal, filha de feu tio D. Miguel de Almeida, e

de fua mulher Dona Paula Iria C01 te-Real ; a qual Senhora

falecendo em Lisboa, e depois delia alguns dos feus defeen-

dentes , foraó todos defeanfar no authorifado depoíito de fuás

illuftres cinzas.

1600 Logo que fedefeem as eícadas da porta principal,

eftá no pavimento huma fepultura grande , em cuja campa fe

lê o Epitáfio feguinte: Manoel da Cunha deTeive, Governa-

dor que foy da Mina
, filho de JoaÕ de 7"eive , do Conjelho de

Sua Mageftade , e de Dona Joanna de Sou/a , Je mandou en-

terrar nefle lugar. Pede, lhe lancem agua benta , e lhe rezem

hum Padre noffo , e Ave Maria : faleceo an de Novembro de

1648. A^mão direita indo para oseílrados da nave do me-

yo, eftá huma campa com hum Epitáfio, que fe começa a ler

em torno, e acaba no meyo, o qual diz: Efta fepultura he

deJorge Rodrigues, Cavalleiro da Cafa de ElRey no/Jo Senhor.

Faleceo a 15 de Julho de 467 de Xío. In perpeto de foro 150
reis porque fe no mova e/la pedra.

1601 Em
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Em
,.P°uea diftancia ha outra fepultura, ci.jo cu-rioio cpitatio, diz: Aqui jaz, quem cotibecto fete R tvS deffe ^»6»»'»

Reyno Jervto a quatro, e pelejou em buma batalha ?emíe

""

morrerão tres Reys eellefoy Lvo , e fe refgato„ }2Z
fia , morreo ai

5 de Março de 1625. NaÕ foy poffivel achar

ThSEll* «
om
R
e defte bom Soldad° *

&S£££
A a/Y

d
,

efteReyno, que conheceo forao osSereniffimos D.Manoel, D.joaó III, D. Sebartiaó, Cardeal D Hen

R v hlí:
deCern ' r

- £
batalha

'
em 1«e morrerão tres

Silfe ifte- q-
Ue he aAeA1«cerej na qual fale-cerão hiRey D. Sebaftiao, e o Charife, ou Rey de FezMuley Hamecde/pojadopelo Maluco intr'ufo nosLynos dêíez, e Marrocos que também morreo na batalha, e he oterceiro dos mencionados.

„,^
6

°i,

2 N
°r
m7° da nave

'
antes de fe chegar aos ef-

érqu°ne]íad°o

Ut

.

ra

no
P *' "" CUJ

i
"^ k vê h™ Efcud° *~* «•eiquartellado

: no primeiro quartel cinco crefcentes de Lua «"* ,tpu""rl-

trcer
,

o

:

tre/l
UndO

/
n
I

XeqU
í̂

ad0 detresPW" palia: no

humacl fch
de
h
L '2

r
PÓftaS

I
m r0£

l
ue«; e no qua,toftuma Uuz umbre hum Leopardo com huma crefcente deLua na efpadoa. Debaixo Te lê o fegninte Epitáfio -Seput

Sua Mali r r
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Chronica dos Carmelitas
1604 No Cruzeiro entre outras grandes campas, ha

huma quebrada, mas com diftinçaô, onde fe lê a memoria

feguinte : Epitáfio do Doutor António Ferreira , Lente que foy

m Univer[idade de Coimbra , Defembargador da Relação , ra-

ro Poeta. Fakceo no anno de 1569.

Ic Doclor jacet e Cathedra quem jura Tonantem

Mente avidâ audiret Bartolus^ imo Sólon:

Carmina fçribentem cythara fequerttur Apollo,

Diceret , & numeris non fatis effe chelin

Jus , & Pieridas Pátria decoravit , amore

Mim , bac capiti laurea maior erat.

Nec vati magnum , ac fuerit qttoâ in Urbe Senator>

Sedfua quod Regnum /cripta Tbalia regit.

Si legit , una tuos componet Eptflola mores :

Maximns eft Doclor ,
qui docet e tumulo.

D.Nkoláo António no primeiro Tomo da Bibliotheca de Hef-

panha pagina 93 faz memoria das Obras Poéticas , que defte

iníigne Author fe imprimirão na Cidade de Lisboa, na Of- •

ficina de Pedro Craesbeck no anno de 1598. Delle faz tam-

bém honorifica mençaõ o erudito Abbade de Sever Diogo

Barboza Machado, na Bibliotheca Lufitana.

1605 Junto a efta fepultura íe lê em huma pedra o

feguinte Epitáfio ,* Sepultura de Joad Bautifta Labanha y

e de /eus herdeiros : fakceo em Lisboa a 5 de Fevereiro de

1555. He porém de advertir, que efte Joaõ Bautifta Lava-

nha naô foy o Cofmografo mor defte Reyno , ainda que te-

ve o mefmo nome ; fenao algum avô , ou afeendente feu :

porque o tal João Bautifta Lavanha , Comoígrafo mór exer-

citava efte emprego no anno de 1594 , em que compunha o

Regimento da Navegação: e ainda no anno de 1622 vivia;

porque nelle dedicou a D. Filippe IV o Livro
,
que trata da

vinda de D. Filippe III a Portugal : e fendo ( como afíirma

o famofo Padre Meftre D. António Caetano de Sonfa no Ca-

talogo dos Authores Genealógicos) fua morte acontecida no

anno de 1625 , certo he, que nao foy o mefmo, que nefte

lugar fe depofitou no anno de 1555.
1606 Em outra pedra fe lê : Sepultura de Dona Meneia

Zoares de Toledo , ama de la Seremjjima Infante Dona Maria-,

faleceo
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faUctom r aeJulho de 1588. Junto á porta traveffa eftá hu-m

;

grande campa com hum Epitáfio em torno, que diz : Lfultura de oba.nRotzPortuguez. Fakceo a onã de MayoJe

11
P'°íe§Ue '

.

e * no ™eyo : « ,*,/ be perpetua por ef-

Frí/JZT ' ''VtftfiK. compromiffo com o Prior e

ler Ltt 'í°
m

°
amW dBW **&*- P<*r no-

fim Ave Mana. No cepo do Gigante junto ao Púlpito daparte do Evangelho na aduela, em que algum dia pegavaô
a grades do Lruze.ro

, íe lê em ««acres GothicosfLItira do Farelo.
__

Outros muitos Epitáfios poderíamos tranfcre-
ver

,
o que nab fazemos

, porque nada tem de curiofos , eos memoráveis pertencem a outros lugares.

|58

CAPITULO XVII.
Da Hancrifiia , e do que nella Je contem. Da-fe noticia

da Ermida do Santo Condifiável.

1j ~W E eíla Caía fermortííima na figura , na N°'M» &««

grandeza, e nos adornos. Compõem-
C" ra"

Je 'àe dous corpos, que fe diftineuemcom dous grandes arcos de pedraria femdhatue á das paredes.Nos taes arcos eftiyeraõ antigamente as janellas defta Cafa,
que to ate alh fe eftendia no tempo da fundação do Conven-
to. Depois de muitos annos , fe accreícentou o íeeundo cor-po

, me vem terminar á parede do nafcente , na qual íe raf-
garao duas janellas de facada , que fazem a Sancriftia clarif-

j™, e deixao lograr a vifta dehuma confideravel parte da
Cidade. A abobada do corpo mayor , emais antigo, he de
laçaria: a do mais pequeno, emoderno, hede ladrinho em
rotas. Jadiiremos que na parede do Norte houve hum Al- 4^*11*tar com retabolo de columnas. Hoje fe vê no mefmo lugar

*"»•
huma nobre Capella

, fabricada de pedras de cores brunidas,
dedicada a Noflà Senhora da AffumpçaÕ

, cujo Wyfterio fè
reprefenta no finiffimo painel do retabolo. A mefma obra de
pedraria luftrada, por fora do arco, cobre o reílo da pare-

de;

r«í

1 i,

•
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de; vendo-fe ainda abertos com proporção muitos nichos,

onde, antes de feito o Santuário da Capeílamór 5 íe enthe-

fouravao preciofas Relíquias.

1608 No fecho do arco eílá hum Efcudo partido em
Palia. O primeiro efquartellado com as Armas dos Sylvas

Telles ; que faõ , no primeiro, e terceiro quartel os Leoens

dos Sylvas 5 no legundo , e quarto, campo lizo (de ouro quan-

do fe pode diftinguir) que íaõ as Armas dos Telles. Na ou-

tra metade do Efcudo eftaõ as Armas Reaes : e todo elle fe

cobre com hum Coronel. No frontifpicio fobre a limalha , fe

lê em huma grande pedra a memoria feguinte : Eíla Capei-

la com o Carneiro de toda a Sancriflia he de Luiz, da Sylva ,

que foy do Confelho de Sua Magcflade , e Vedor da jua Fazen-

e de [eus herdeiros , e deJcendenUs , que lhe mandou fa-

z,er s e ornar D. Marianna de Lancaftro Jua mulher afita cu-

/la: antio de 1641. Aos lados do Altar dentro em dons arcos

de excelíentes mármores , efíaÔ dous bem lavrados Mauío-

3eos com feus Epitáfios nas Urnas. O da parte do Evangelho

diz: AquijazJoaõ Gomes da Sylva , filho de Braz, Telles de

Menezes , e de D. Catharina de Brito fua mulher , do Conje-

Iho de Eflaão , e Vedor da Fazenda dosReys de Portugal/eu

Embaixador em Roma > e quem em feu nome deu obediência ao

Papa Gregório Xlll 5 e Embaixador âelRey D. SebafiiaÕ a&

mefrno Papa , a quem outro fim deu obediência em nome do di-

to Rey , e Embaixador ao mefrno Papa por EIRey D. Henri-

que. Embaixador em França. O da parte da Epiílola , àiz :

Aqui jaz, Luiz, da Sylva filho de Joaõ Gomes da Sylva y e de

D. Guiomar Henriques, do Confelho de Efiado , e Vedor d/t

Fazenda defie Reyno de Portugal : faleceo em 18 de Setembro

de 1636.

1609 Na parede da mefma parte fe lê: Sepultura de

D. Marianna de Lancajlro
, filha de D. Francifco de Faro y

quarto neto delRey D.Joaõ l por varonia , e de D. Guiomar
de Ca/Iro , mulher que foy de Luiz, da Sylva 3 do Confelho de

Efiado, Pédor da Fazenda, e Mordomo mor. Faleceo a 3 de

Dezembro de 1643 , fendo Aya do Príncipe D. Theoãofio. EÍ--

te D. Francifco de Faro , pay de Dona Marianna de Lancaílro,

foy irmão de D. Aífonfo Henriques de Faro, cuja illuítriílima

aícendencia efcrevemos
5
quando da Capella do Santiffimo Sa-

cramen-
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1611 Certa peffoa devota do mefmo Santo veneravaefe Imagem no Oratório particular de fua cafa: e lhe haviaa experiência moftrado,

que era o mefmo valerfe do fim m,r
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nuada oração nao furcia oeffeito da fua diligencia, falloii ao

Santo queixofa , e pertendeo tirallo do Oratório para nao íer

alli venerado, em quanto lhe nao defiriífe ásfuppiicas: ex-

certo , que nada ofFendia a Religião , por fer fundado na fé,

que fenipre tivera no poder do Santo. Mas ao lançar! he a

mão, cahio a Imagem por terra; e fugindo, como fe eftivef-

fe animada, fe foy lançarem hum poço da mefma caía ; dei-

xando, aííim a executora da acçaÓ , como aos familiares de

cafa, que tudo preíenciáraò , abfortos , e juítamente atemo-

rifados. Cuidarão logo em tirar a dita Imagem , que boyava

fobre a agua: e lançando para efle effeito huma fatexa ao fun-

do, nella veyo junto com o Santo hum panno arado, e den-

tro del!e as joyas roubadas ; tendo-fe por eíte indicio conhe-

cimento, de que todo o preciofo fora lançado no poço, on-

de com effeito o acháraó: e derao ao Santo as devidas gra-

ças por aquelle beneficio , taó fuperior á poííibilidade da na-

tureza, quefereconheceo, e qualificou por verdadeiro mila-

1612 As paredes da Sacriftia eílaó cubertas de pri-

morofos quadros , entre os quaes ha huma pintura ,
que re-

prefenta fer de S.Jeronymo; taõ rara
,
que ferve de univer-

fal admiração aos mais peritos Artifices. No comprimento de

toda efta grande Caía por huma , e outra parte fe encoftao ás

mefmas paredes os caixões dos ornamentos ,
que fao muitos,

e preciofiííimos. Deixando os antigos (ainda que pela fua ri-

queza bem poderiao fervir de aííumpto áHiítoria) baila di-

zermos, quefó os novos feitos pela direcção do Padre Fr.

Jofeph da Natividade no tempo, que heSacriítão mór, ex-

cedem a quantia de trinta mil cruzados. Muito entre elles

fe diítingue hum branco de brocado de ouro , que he de

todos o mais rico, e de confideravel importância ; porque

além do grande numero de Cafulas , Capas, Dalmaticas, Pa-

lio, docel da Tribuna, e mais partes neceífarias daquelle fer-

mofifíiino todo, ha domefmo brocado com guarnições finas,

vinte e cinco Frontaes em tudo íemelhantes , que mageftofa-

mente ornao os Altares da igreja. He também memorável o

ornamento encarnado, que para fervir eípecialmente na feita

do noMo Patriarca Santo Elias fez á fua cuíta o Padre Meítre

ir. uiz do Fr.Luiz do Roíario, hum dos mais obfervantes Religiofos deite

Con-

Pintura de S,

Jcronymo.

Ornawentos
ricos.

O do Parir

M
Rolarío
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Convento. He taó precioío

, que na6 confiando mais 5 que
deCafula, duasDalmaticas, fete Capas, Véo de hombros,
e Pannos das eftantes j fez a defpeza de oito mil cruzados.O dito Padre Sacriftão mor inteirou depois o tal ornamento,
porque fez de huma feda de ouro , igual na cor, além de outros
paramentos, as Cafulas neceííarias , e Frontaes para todos os
Altares: tudo com liberalidade acompanhada de prudência,
e de zelo.

r

^1613 Em huma das Gavetas deftes caixões fe confer-
vao as duas peças feguintes. A vi&oriofa efpada do Santo Eí"adaí «m
Gondeftavel, e o prcciofo Sceptro, que na batalha de Al- £L
jubarrota foy tomado a EIRey D.JoaÕ I de Caftelia ; defpo* í04°°

jos, em que já com individuação temos fallado. No eípaidar do
caixão mayor, fe vé entre outras pinturas de Santos da Ordem,
o melhor de todos os retratos do mefmo Condeftavel , do Retraí°;

qual também já efcrevemos a neceíTaria noticia. Na mefma
bacníha fe enthefoura o eftimabilimmo Santo Sudário

, que
por muitos títulos deve eftar fempre em recatada cuftodia.
toy copiado pelo de Turim, e nelle tocado. Simão Ribeiro
°

fC
n
íf

° tr°UXe COm ReliSioía eftimaçao a efte Reyno
pra D. Rodrigo de Lancaftre, que o mandara pintar naquel-
la Corte : o que tudo confta de huma juftificaçao feita na pre-
iença do Arcebifpo de Lisboa D.Jorge de Almeida, da qual
recebemos huma copia authentica , afeada por D. Miguel
deCaftro, Arcebiípo da mefma Cidade, e efcrita por Gaf-
par Dias aos 23 de Fevereiro de 15902 a qual copia fe con-
íerya no Archivo defte Convento em huma Gaveta, quefe
intitula de Roma*

1614 Efle D. Rodrigo de Lancaftre , ou ( como fe íê
no Epitáfio, que elle mefmo fez efcrever no Tumulo de fua S? iè

efclarecida Mãy, de quem já falíamos ) D. Rodrigo Coutinho
de Lancaftre

, foy filho de D. Álvaro Coutinho, VII Man-
chai defte Reyno , Alcaide mor de Pinhel , e Senhor da ilha
Oracioía; e da nobiliílima Dona Antónia de Lencaftre , ter-
ceira filha do Senhor D. Diniz

, que também era terceiro fi-
lho do Duque de Bragança D. Fernando li do nome, e de
Dona brites de Caftro Oforio, filha herdeira dos Condes de
Lemosi: de forte , que por fua mãy vinha D» Rodrigo de
Lancaftre a ferVueto d<ElRey D.Joaô I, e também V neto

Ccccc %

Num. iiçtf.

Fua aícenden-
Wi e empre*
ROS.

a

/

:''/'

»1



Doaçaõ do

Santo Su.iario.

Supra Iélj.

7 5 6 C/irónica dos Carmelitas
do noífo inclyto Condeíla^eL Foy Senhor das Villas de Vil-

lar mayor , Carapito , e Codiceiro , Commendador na Or-

dem de Chrifto de varias Commendas , das quaes lhe fea

mercê o Duque de Bragança D.TheodoíioII. Sérvio aos Reys

D. Filippell, que o fez do feu Confelho, Mordomo de

íua Caía , e nos papéis públicos lhe dava o tratamento de

fobrinhoj e a D. FilippelII, que o fez Gentil-homem da

fua Camera. E pofto que viveo muitos tempos em Caftella ,

veyo depois aíMir em Lisboa, onde frequentava efte Con-

vento , como íe foíTe habitação própria, e a todos osReli-

gioíos correípondia com arTeclos de Irmão, finezas de ami-

go.

1615 Em deíempenho do feu amor, nos fez daquel-

le Santo Sudário huma publica doação , da qual deraò fé os

dous Notários António Fernandes , e Chriftovaó Fernandes,

cujas atteftaçóes íe guardao na dita Gaveta do mefmo Ar-

chivo. Efta Sagrada Relíquia aceitou a Communidade com

tantas expreííoens de gofto, que depoíítando-fe na Miferi-

cordia , foy dalli trazida pela meíma Communidade em de-

vota ProcnTaô para a nofla Igreja do Carmo, aos 2 de Feve-

reiro do mefmo anno de 1590 ; dia para nós folemniífimo,

por fer dedicado á Purificação de Nofla Senhora ,
que fefte-

jamos na forma já declarada. Era naquelle tempo Provincial

o infigne Padre Meftre Fr. João Cayado , cujas acções em feu

lugar efcreveremos , e Prior deite Convento de Lisboa o Pa-

dre Meftre Fr. João da Cofta ; os quaes em feus nomes , e nos

dos feus fucceífores, fe obrigarão em confciencia aconferva-

rem com a devida veneração efte Santo Sudário, lem ufarem

de outro nas occafiões , em que fe coftuma fazer patente ao

Povo.

16x6 Guarda-fe também na Sancriftia a ííngular Livra-

ria do Coro , que confta de muitos volumes ; todos com boa

encadernação, e primorofamente illuminados. Só dos gran-

des, que aífentao na enftante, fe contaõ quarenta. Oito del-

compofitordc
]es fa5 compoftos pelo Padre Fr. Luiz Cefar de Menezes,

que fe entregou ao eftudo do Cantochaó ; e para eftes Li-

vros concorreo ElRey D. João V , noífo Senhor , que Deos
guarde, com a quantidade de pergaminhos, quejulgou ferem

neceífarios \ excedendo fempre nefta acção de íua Regia li-

beralidade

Num. 132.1.

Obrigações.

Livraria do
Ceife
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beralidade a grandeza, porque ainnata propenfaô, com que
em toda a parte faz por eítabelecer o culto Divino na ulti-
ma perfeição

, lhe dirigio a vontade para dar mais, quando fe
Jhe pedia menos. Os volumes antigos forao efcntos , e aca-
bados em diveríos tempos por difFerentes Religioíbs defte
Convento, iníignes na Arte de illuminar. Taes íorao os Pa-
dres Fr. Bento Contreiras , Fr. Luiz de Padilha, Varão virtuo-
lo

,
como já diíTemos ; Fr. Jeronymo da Encarnação 3 hum

dos Hiftonadores de grande nome, como temos iníinuado;
e outros y dos quaes em lugares próprios faremos menção,
bntre os ditos volumes ha dous de canto de Orgaô , e cin-
co ímpreííbs; nao entrando nefte numero os muitos, que
fora da eftante, fervem no minifterio, e ufo do mefmo Co-
ro.

161:7 Nas paredes do Norte , e do Sul do corpo mais
pequeno da dita Sancriftia fe correfpondem dous Santuários,
onde ainda fe guardaõ alguns meyos corpos de Santos com
Reliquias. Allí fe achaõ também os penhores fagrados (em
que já falíamos) que nos deixou o nolTo magnânimo Conde-
ftavel: e vem a fer, a primorofa Cruz do Santo Lenho, que
foy achado entre os defpojos da batalha de Aljubarrota, e hum
dos eípinhos da Coroa de noífo Redemptor ; mas naò pofto
na primeira Cruz de prata, que para elle fe fez , fenaÓ em
huma nova Cuftodia também de prata , em cujo centro íe vê
.huma cercadura de eípinhos artificiaes , que formão coroa.
Dentro delia entre cryftaes eftá o efpinho Sagrado, que em
certos dias feftivos fe coftuma expor á veneração dos Fieis.
Ha alh mais hum Relicário antigo de prata com refplandor,
dentro do qual, entre cryftaes, fe vê huma fufficiente porção
de hum Véo de Noíla Senhora. Ha finalmente outra Reliquia
de muita eftimaçaô, que he hum dente do nolToinclyto Con-
feííor Santo Alberto Drepanenfe. Por baixo do Santuário Me-
ridional eftá huma porta, que dáferventia para a cafa da pra-
ta

, onde toda a da Capella mór fe guarda, e íe fez junto ás
cellas dos Padres Sancriftaens, para que fobre ella ponhaõ con-
tinua vigilância. Por baixo do Santuário Septentrional eftá ou-
tra porta, que encaminha para hum curiofo jardim da parte
direita

, e para a Ermida do Santo Condeftavel
, que fica da

outra parte.

1618 He

lllunúnadores

dos outros.

Num. 1455.
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Noticia da Er-
mida do Con-
de òarUG,

Reedificada»

Stm ornatos»

?5 8

1Ó18 He efta Ermida taõ pequena 5 como devota, Tem
a mefma figura antiga, mas o adorno he diíFerente , e todo fei-

to ao moderno. No tempo do noílo Venerável Fundador naó

havia nella outra coufa mais , que hum Altar decente com a

Santa Imagem deNoíTa Senhora daAíTumpçao de alabaftro*

em cuja prefença o Servo de Deos orava , e da mefma Vir-

gem Senhora recebia os Celeítiaes favores ,
que temos re-

ferido. Com o tempo veyo efte facro Edifício a arruinarfe.

Porém o zelofo Padre Meftre Fr. Francifco daSylva, fendo

Prior defte Convento , o reedificou , mandando-lhe eferever

fobre a porta a memoria íeguinte ; Sacellum B. Virg. in qm
Domitms Qomefiak D.F.Non. Alvrs Pereirafrequenter orabaU

Reftauratur anno Domini 1627.

16 19 No tempo prefente he a dita Ermida por den-

tro toda azulejada. EíRey NoíTo Senhor , que Deos guarde,

a enriqueceo com huma precioía armação ,
que nos dias fe-

ftivos lhe orna as paredes. No Altar eftá a Virgem Senho-

ra com grande veneração, e decenthTimo ornato. Alguns Re-

ligiofos dizem alliMiffa, para a qual ha na mefma Capella

todo o neceííarlo provimento. A fabrica delia fe guarda em
huma nova Sacriftia , que em veneração do meímo Santo

Gondeftavel, mandou fazer no anno de 1738 oPadreSacri-

ftaó mór a&ual defte Convento, em quem já falíamos. En-

tre as peças ricas , que fervem no Altar, ha huma fobre todas

eftimavel: e vem a fer, o Relicário de prata em figura de

gm» unho. Cuftodia, que das efmolas de alguns Religiofos particulares,

e da que deu a Sacriftia, fe fez para o Santo Lenho, que

o Padre Fr. Luiz Cefar de Menezes deu determinadamente

para fe expor , e adorar naquelle próprio lugar. Celebra-fe

no dia da Aífurnpçaó da Senhora huma fefta em feu louvor,

com a grandeza, que admkte a capacidade do íitio.

1620 Concluindo-fe , pois , as noticias da Sacriftia %

sefta dizermos , que do nobre Carneiro delia faõ actualmen-

te Senhores os Excellentiífimos Marquezes de Alegrete ; cuja

fíorentiffima Cafa todos fabem ,
que he fecundo ramo do al-

to tronco de Sylva , huma das primeiras Familias de Portu-

gal 3 e Hefpanha. Bufcando o feu remoto principio , deícen-

depor linha mafcuíina legitima, do infigne Heróe D. Guter-

re Alderete da Sylva, Senhor de Aldereee, e da Torre de Syl-

va,

Hum, líít-

Senhores do
Jasigo.

Cafa de

grct£o
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Vâ, Rico Homem em Caftella

, e dcícendente dos Reys de
Leão. INeíta Família dos Sylvas até o fim do feculo paiTa-
do ie numerao mais de íeífenta Títulos de Príncipes /Du-
ques, Marquezes, Condes, eVifcondes, com muitos Ca r-
deães, Arcebilpos

, Bifpos, Prelados, e outros egrégios Va-
roens conhecidos nos Reynos de Portugal , Caftella , e Ara-
gão, baí afta-lhe para gloria , a que goía de participar do feu
iangue EIRey NolTo Senhor

, que Deos guarde, como neto
da Rainha Dona Luiza

, que foy bifneta de Ruy Gomes da
bylva, Príncipe de Ebóii , Duque de Paftrana , e filho de
*ninciíco da Sylva, Senhor de Ulme, c Chamufca. Eferia
tao larga como fuperflua digreíTaÓ o querermos referir, o que
Jie tao notório: ainda quando fe acha diícretamente expen-
dido pelo Conde de Alfumar , Marquez de Caftello Novo
V. Pedro de Almeida, no Elogio do íegundo Marquez de Ale-
grete o memorável Fernão Telles da Sylva ; impreíTo nos Do-
cumentos da Academia Real do anno de 1734 ; e na6 menos
peloíamoío D.Luiz de Salazar de Caftro na excellenteHi-
itona da Caía de Sylva.

/
~"l6

Vr ^
ertence efte domínio aos ditos Marquezes por como pmen.

Jerem defcendentes da efclarecida Dona Marianna de Lança- " ataaCaía*

ftre, de quem foy filho FernaÔ Telles da Sylva, í CondedeV illar Mayor, Regedor dajuftiça, Governador das Armas
de Tras-os-Montes. Por efta linha vem a fer feu quarto neto

j ?r*n
T
fi

,eS da S?Iva '
IV Marq^z de Alegrete, V Conde

de Villar Mayor, Capitão deCavaíios da guarnição da Cor-
te

,
&c. ornado de tantas virtudes , que por ellas muito íe

diftingue entre os Fidalgos da mais gloriofa reputação nefte
Keyno. Foy caiado com fua prima comirmãa , e tia Dona
Mana de Menezes

, irmãa do V Conde de Tarouca D. Eíle-
vao de Menezes; da qual tem filho herdeiro a Manoel Tel-
les de Menezes, caiado com fua prima Dona Francifca de Aí-
fiz Maícarenhas

, filha dos terceiros Condes de Óbidos D. Ma-
noel de Afliz Mafcarenhas, e Dona Eiena de Lorena: e he
certo, que todos os illuftriífimos defcendentes daquella Se-
nhora fe depoficáraÓ no dito Carneiro

, que ficou mais au-
thoníado depois , que nelle defcançao os honrados oíTos dos
três inclytos Marquezes de Alegrete , ta6 iguaes no mereci-
mento, que comparados entre íi, fó poderia cada hum exce-
derfe a íi mefmo. IÓ22 Tan>

1

;jfei

'tt'
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1622 Também pertence o tal Carneiro á preclariífima

Cafa de Sarzedas ,
por Joaõ Gomes da Sylva , filho primo-

génito de Dona Marianna de Lancaftre. Eftejoao Gomes da

Sylva teve huma filha herdeira, chamada também Dona Ma-

rianna de Lancaftre como fua avó. Cafou com D. Luiz Lo-

bo da Sylveira , II Conde de Sarzedas
;
que vem a ler bif-

avô do a&ual poíTuidor de tao grande Caía, D. Luiz Bernar-

do da Sylveira da Sylva Telles. O ultimo delia, que fe de-

poíitou nefte jazigo foy António Luiz de Távora , pay do

nomeado herdeiro , que por haver cafado com Dona Terefa

da Sylveira IV CondeíTa de Sarzedas , veyo a íer IV Conde

do meímo Titulo. Era fegundo filho de Francifco de Távo-

ra , Conde de Alvor ; e teve, depois de outros honoríficos

empregos , o de Governador, e Capitão General da Capita-

nia de S. Paulo , e fuás Minas. Faleceo nas dos Tocantins

em Agofto de 1737, donde forao feus oííos trasladados, e

hoje defcançaó nefte fepulchro entre os que deita íublime

Caía deduzem a origem.

d< da do Clau»
ftzos

CAPITULO XVIII.

Úauflro principal , e das fepulturas memoráveis de fuás

paredes , e pavimento.

1623 Tf~"^ Ermofifíimo he efte Clauftro , chamado

|LÀ principal , ou mayor a refpeito de outro

H^ inferior , que fica entre as Ofiftcinas do

Convento. Medido todo o feu vão confta de cento e trinta

palmos Geométricos de comprido , com cento e des de lar-

go. Sua figura he quadrangular com tal proporção , e tao ra-

ra perfpectiva
, que nelle fe reprefenta aos olhos hum obje-

cto gratiffimo. AíTentaõ os quatro lanços fobre arcos de boa

pedraria com pilaftras
,
que em altura competente fe levan-

tao do pavimento até a abobada : e efta por todas as quadras

abraça aqueile dilatado âmbito. Cada hum dos dous lanços,

que correm do Norte para o Sul , tem nove arcos ; e cada

hum dos dous
,
que acraveílaó de Lefte a Oefte, tem fete : de

forte,
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forte, que todos aquelles arcos fazem o numero de trinta e

randà tiV "'* ******? H á ''

ht!> huma contin^a va- v.™*.. «ranaa, que forma quatro galarias dejanellas rafgadas, efaõ '"" >'aett"-

tantas
, quantos fao os arcos. Por cima das galarias correm

Dormiconos, cujas cellas fe diftribuiraÕ com tanta igualda-de que cada huma das fuás janellas correfponde a huma das
lacadas da varanda, e a hum dos arcos do pavimento. En-
tre as mefmas cellas nos meyos dos quatro lanços fe abrirão
quatro janellas Convemuaes de altura confideravel com fron-
t.lpicios recortados

, que fóbem além da fimalha dos mef-
nios Dorm.tor.os, que com ellas ficaÕ mais claros , e as qua-
dras mais viílofas. H

arC0^
2
p
4

Pn f

AS P°rÇ6
M

daS ParedeS
' qUe medea6 entre OS P.refa „arcos

, e entre as janellas mayores até o pavimento das cel-
riores-

hs
,

eftao cubertas de fino azulejo; ornato, que lhes man-dou por no tempo do íeu Provincialado o Padre Meftre Fr.
João Bautifta Roffino. As janellas das galarias tem portas no-
vas obradas de boas madeiras do Brafil com vidraças, e pin-

Tl a% F'7e«o-fe no anno de 1740 á cuíla do Padre Pre-
ientado Fr. Bartholomeu Bandeira

, fendo Procurador mayor
delta I rovincia: efabemos

, que neíía urihffima obra defpen-

rnl
C

r/°
UCa

*f
e
í
én?a '

feiscen^ mil reis. No pavimen-
to de toda a área defcuberta ha hum aprafive! jardim , divi-
dido em quatro canteiros

, guarnecidos de azulejo, e recor-
tados em tal forma, que entre elles fica hum grande váo ; eno meyo fobre hum fermofo degráo aíTenta o eWellente bo- Tirdim

-

fc.cal daC,fterna
, que alli fe fez. O dito bocal he de pedra da &Arrábida eícolhida, e de huma fó peça inteiriíTa, q

P
Ue petoprimor da arqmteclura, e pelo bem vafado, e polido (l ef!tima por íingular na Corte. O Padre Meftre Fr. Francifco daSylva

,
de quem acima falíamos

, foy o que fendo Prior deiteConvento mandou fazer a dita Cifterna , o jardim, e ola-gedo do feu pavimento.

^eL./' Pa
,

redeS int
n
eriores

' q«e ficaÕ no fundo dos »!*.<»:
ai cos em todos os lanços, eítaõ cubertas de azulejo fino di- ? *? i0 rm"
Vininn pm nonoo J r 1 ~ , .

«^uivju iniu
, ui do dos arcos.X ^

m .P?,ne's
'
°nde fe daó a ver hiftoriados alguns fuc-

celfos glonoíos dos Santos da Ordem. As abobedas do tecloiao pintadas a frefco e contém os paffos principaes da Vidado nofto Grande Patriarca Santo Elias na forma, que a Sa-

grada

tkw

.?!i.:lí.

•ij

,.-fl'

:' L.J?;
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irada Efcritura os refere. Efta pintura fe fez com efmolas,

que para ella adquirio hum Irmão Leigo de muito preltimo,

que foy comprador deite Convento, e íe chamava Fr. Pe-

dro de S.jofcph , ou da Foníeca. A obra do azulejo man-

dou fazer a Meia da noíla Venerável Ordem Terceira no an-

no de 1720 , fendo Prior Manoel Carlos da Cunha e Távora,

IV Conde de S.Vicente, e General de batalha do mar, &c.

ISJo mefmo tempo mandou a dita Ordem lavrar naquellas pa-

redes cinco primoroías Capellas com retabolos dourados ,
e

fíniffimos painéis, que reprefentao a J&SU Chnfto noíio Ke-

demptor com a Cruz ás coftas. Tem portas , que em todo o

atino eftaó continuamente fechadas. Só nas Seftas feiras da

Quarefma íe abrem para fe p.aricar o devotifíimo exercício

dosPafTos,qne noíía Communidade vifita acompanhada dos

Irmãos Terceiros na forma, que diremos, quando dos pro-

ordíos da mefma Ordem fizermos memoria. E ainda que na

porta daCapella dos meímos irmãos Terceiros (como em feu

lugar veremosJ ha huma declaração , que afflrma haverfe fei-

to efta obra no anno de 1722 , he porque então appareceo

ultimamente acabada : o que tudo mais dirTufamente diremos

em outro volume. a
1626 Cinco íaÕ as Capellas, e naõ fete como coitu-

maõ fer as dos Paílos , porque dous fe armaõ na Igreja nas

Capellas de S. Miguel , e de S. Simão Stoch pelarazaÓ, que

em lugar mais próprio efcreveremos. E fendo tantas as ac-

ções particulares do ferviço de Deos executadas nefte Con-

vento , efta pelas fuás ponderáveis circumftancias he a que

mais compunge. Nem faz o Senhor pequena mercê aos feus

devotos em íe confervar ainda conforme a inftituiraô os nof-

fos Padres antigos no anno de 1670; porque fendo nella mais

que tudo louvável o profundo filencio , que fe determinou ,

para que os Fieis foflem nos mefmos Paííos meditando os de

Chrifto, houve já pertençaó ,
para que os Religiofos foílem

entoando Pfalmos, fó porque aílim parecia melhor aos efpi-

ritos inclinados a introduzir novidades. Mas para que nefta

acção nenhuma feja admittida, bafta confiderarle , que feme-

lhante modo de meditar foy naquelle tempo eftabelecido pe-

la prudência de muitos, e até o prefente prefevera com ap«

provaçaó de todos. \r ã
1627 As
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1627 As paredes interiores das varandas íeachaóor- Perfeição d«
radas com tal perfeição

, que dentro da esfera do aceyo nao
"^

pode chegar a mais o primor. Todas as 32 janellas tem ali-
zares de pedras vermelhas brunidas. Em cada hum dos qua-
tro ângulos ha dous perfeitos pórticos de fino Lioz ; e eftes
oito le correípondem entre fi na grandeza, na elegância, eno lavor. Alem deftes ha outro igualmente esbelto , e de
cunoío remate no meyo da parede Occidental , que dá antra- d«. po«í«
da para o Noviciado antigo, chamado hoje Coriftado. Na

dcLi02âno*

parede Oriental também no meyo eftao mais três pórticos
unidos fem feparaçao alguma, que aos outros excedem nos
delicados lavores dos remates. Eftes fao tao polidos, epre-
cioíos que cada hum baftaria para ennobrecer a entrada do
mais íumptuofo Palácio. DaÔ ferventia para partes differen-
tQS. O Septentnonal encaminha para os Dormitórios altos
por huma efpaçofa efcada de pedra : o do meyo he o da eí-
cada também de pedra

, por onde a Communidade defce pa-
ra a Igreja

, e o Meridional he próprio de huma grande cafa,
que em outro tempo foy Livraria , e agora fe fez habitação
de Kchgiofos. 5

1628 De huma, e outra parte até a altura de meyas AzijIdíô fi»paredes eftao eftas revertidas do mais fino azulejo, que fe íft&
fabrica no Reyno. Todo he de Paízes com idéas ca6 delei-
táveis

, que enchem os olhos, e daõ goílo aos curiofos. As
paredes

, que reftaô em todos os lanços eftaó ricamente or-
nadas de preciofos painéis dos Summos Pontífices, Cardeaes,
e Patriarcas da Ordem ; depois dos quaes continuao os de
alguns Bifpos Filhos deita Província

, que já naó cabem no
Capitulo, onde (como a feu tempo diremos) fe começarão
a depolitar os feus retratos. O teclo he pintado, e o pavi-
mento eftá cuberto de pedras de Hollanda de varias cores po-
lias em xadrez. Excepto efte lagedo , todas as expreíTadas
obras das taes varandas fez, fendo Prior d efíe Convento no
anno de 1738 , o Muito Reverendo Padre Meftre Provincial
exiítente Fr. Fihppe de Santa Terefa. Por ellas fe confti-
tuio benemérito de univerfaliíJimo applauío : porém o que
mais lhe engradece o merecimento , e lhe eterniza o nome
he o haver concluído efía mageftofa compoficaÔ com a con-
íideravel defpeza de quafi dez mil cruzados', fem tirar do

Dâdâá z patrk

Quem fezeft»
obra das vsiç

landas»

"...

,.r
'
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izmoío Pegas,
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património do Convento o mais ténue fubíldio. Toda aqueí-

]a quantia ajuntou de efmolas, que adquirio , e donativos,

que recebeo pelos íuaviffimos meyos da afTabilidade, e da

prudência.

1629 Pelo que refpeita ás fepulturas notáveis do di-

to Clauftro, deve ter lugar primeiro huma, que eílána pa-

rede immediata a porta, que para o mefmo Clauftro dá en-

trada aos que vem da Igreja. Fica em altura de huma vara

levantada do pavimento, hoje encuberta com o painel de

azulejo , em que fe reprefenta o noíío Padre S. Cyrillo pre-

íidindo no Concilio Efefino , e nelle condemnando ao He-

reíiarca Neftorio. Quando fe aíTentou o dito azulejo appare-

ceo hum letreiro Gothico, que diz: Efta fepultura he dejoao

de Guimaraens Alfageme. O Padre Fr. Jeronymo da Encarna-

ção affirma, que efte fora o Efpadeiro (de quem já falíamos)

o qual naô quiz em Santarém receber dinheiro pelo concerto,

que fez na efpada do noíío invi&o Condeftavel , fegurando-

íhe ,
que tudo lhe fatisfaria ,

quando por alli vokaííe feito

Conde de Ourem. AíTim aconteceo ;
porque paliando o dito

Conde por aquellaVilla condecorado com efte titulo, achou

o Efpadeiro prezo com todos os feus bens conflfcados , por

fe haver inclinado ao íequito de Caftella : o que fabido, lo-

go lhe deu liberdade , e lhe mandou reílkuir os bens. Obri-

gado a tanta clemeneia o dito João de Guimaraens , fempre

acompanhou ao Santo Condeftavel, naô íó no feculo, mas

também depois que tomou o Habito, e viveo na Religião.

Morrendo, pois, nefte Convento, o meímo Fundador lhe

deftinou aquella honrada fepultura , onde por armas lhe man-

dou efeulpir a marca, de que uíava nas eípadas, e por Epi-

táfio lhe fez lavrar no mármore , como de peíloa virtuofa, a

oceupaçaó, e o nome.

1630 No principio defle lanço Oriental jaz o noíTo fa-

mofo Jurifconfulto Manoel Alvares Pegas. Na grande cam-

pa, que cobre a fua fepultura, fe vê hum Efcudo efquarte-

lado. No primeiro quartel , e feu contrario tem huma cabe-

ça de Lobo entre três Pegas póílas em roquete , e naquelle

mefmo quartel primeiro eítá pofta ao canto huma Brica com
a letra M, O fegundo he eíquartelado: no primeiro, e con-

trario tem huma Cruz chãa entre quatro flores de Liz; no

fegun-
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íegundo, c contrario huma Águia, tymbre humaPega voan-
do. Debaixo do Efcudo fe lê hum Epitáfio feito pelo Dou-
tor Bernardo Pereira da Sy!va , Cavalleiro profeíTo da Ordem
de Chnfto, Collegial do Collegio de S. Paulo da Univeríl-
dade de Coimbra e nella Lente de Digefto Velho com igua-
lações a Cadeira de VeCpera

, e Defembargador da Caía de
Supphciçaô. Diz o Epitáfio.

J^XimiusThemidk cuflos hac conâitut urna
Maximus Emmanuel Álvares tile Pegas,

l/te nitor Jxdi, Lyfia Sol, jure Lycurgus ,

Dicere
, qui potmt jus ãâ Mrumque fórum.

Lumtfie fi Vbctbus
, âoãrina illuminat Orbem

Ut Sol Hefperiis occiãit ipfe piagis.
Bnfextum peragem luflrum deceffit Olimpo,

_
Plura veluí Pbtbus vifere figna nequit.

Ontur occiâuisTitan redivivas ab undis
Axeniten$i fulgem, lumine, luce regem,

Aluarus Hefperiis pariier confurget ab oris
Orbe micans

, vivem nomine
, jure docem.

Obiit die 12 Novembris armo 1696.

1631 No mefmo pavimento junto á porta da CapeU
Ia da Venerável Ordem Terceira eftá hum grande Carnei-
ro em cuja campa fe lê: Sepultura perpetua de Jorge. Serrão ^^ ic
d Évora, e âe Jua mulher Ifabei da Paz,, e de feus herdeiros.

J°rseScrraô °

fcítejorge Serrão d<Evora aííim nos feus afcendentes , como
nos íeus herdeiros teve muitos varoens, que nas Armas, e
nas Letras fervirao aefleReyno com grande preftimo. Foy Seuí^neto de Fernão SerraÔ devora esforçado Cavalleiro, que

tes '~

na Índia fervio com muito valor, fendo CapitaÔ de hum na-
vio da Armada, com que Pedro Mafcarenhas no anno de
1526 acometeo, e deflruio a Cidade deBintaÓ, onde ofeu
esforço foy o principal inflrumemo para o feliz fucceíTo da-
queJJa empreza

, como referemJoaÔ de Barros, Diogo do
Couto

,
e outros in%nes Hiftoriadores. Foy fobrinho do

memorável Padre Jorge SerraÕ hum dos mais egrégios Filhos
da fagrada Companhia deJESUS nefte Reyno , delia Provin-
cial

, primeiro Lente de Theologia na Univerfidade de Evo-

I»' ;t!
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ra, Cancellario , e Reytor da mefma Univerfidade , e De-

putado do Santo Officio cora outros honoríficos empregos ,

que daÕ notório teítirnunho das fuás letras, virtudes, e me-

recimentos. Delle trata ( além de outros Efcritores ) o Padre

Bakhazar Telles na Chronica da melma Companhia.

1632 Peio que refpeita á defcendencia do ditoJorge

Serrão d cEvora , foy bifavô de Luiz Serraô Pimentel , que

em 14 de Dezembro de 1679 fe depofitou nefte Carneiro,

e fe eftirnou por hum dos grandes homens , que nas Scien-

cias Mathemaficas , no valor, e na diíeiplina Militar teve

efteReyno. Nelle foy Coímografo mór, Tenente General

da Artelharia , Engenheiro mór , e Meftre na Academia dos

enerofos. Dos léus Efcritos fe imprimirão o Roteiro do

ar Mediterrâneo , a Arte de Navegar, e o Methodo Luíi-

tano de defenhar as Fortificações : e íe confervao outros, que

íenaõ dérao ao prelo. Delle fazem memoria alguns Autho-

res, efpecialmente Moreri no feu Diccionario Hiftorico na

palavra Serrão Pimentel.

1633 Foy também o ditoJorge Serrão , terceiro avo

do infigne Manoel Pimentel , Fidalgo da Cafa de Sua Mage-

íhde, Cofmografo mór doReyno, Meftre do Sereniílimo»

Príncipe do Brafil D.Jofeph, noíTo Senhor, Lente na Aca^

dernia Portugueza, e Académico de todas as que florecerat»

no feu tempo nefta Corte , varaó eruditifíimo najurifpruden-

cia, nas Mathematicas, na lingua Latina , na Hiftoria , eem
todo o género das boas letras ; o qual fe depofitou nefta fe-

pultura em 20 de Abril de 1719. Dos feus Efcritos íó fe pu-

blicou até agora a excellente Arte de Navegar , que fendo im-

preíTa no anno de 1699, fe tornou a imprimir no de 1712

muito mais correcla , e acrefeentada com utiliftimas addiçóes.

Delle faz honorifica memoria a Hiftoria Genealógica da Ca-

fa Real Portugueza. Na mefma fepultura fe depofuou em 27
de Fevereiro de 1730 Jorge Pimentel irmão de Manoel Pi-

mentel
, que também foy varão muito douto , pio, e fyncero.

Empregou a mayor parte de fua vida em exercícios devotos,

e na compofiçaô de numerofos Tratados de Mathematica , &

iifcr. Gentai. de varia Hiftoria , de que exiftem manuferitos mais de vin-

te Tomos de quarto. A mefma Hiftoria Genealógica faz del-

le menção nas Advertências a e Addições do Tomo oitavo.

1634 Te-

Hiflor. Cened
Tem. 8. in fne.
n. 59.

To;

339
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1634 Teve o dito Manoel Pimentel outro irmão naó Francír̂ k-

menos famofo pelas fuás illuftres acções. Chamou-fe Fran-
"^

ciíco Pimentel
, Mefire de Campo, e Quartel Meílre Gene-

ral dos Exércitos de Sua Mageítade , varão dotado de gran-
de valor, e lciencia militar, com que depois de outras mui-
tas expediçoens

, e empregos concorreo para todas as ac-
ções glonoías

, que tiverao as Armas Portuguezas desde o
armo de 1704 até 1706; cooperando muito com o íeu pre-
ftimo, e actividade para a recuperação do Caftello de Mon-
ianto. Efte nao gofou a fepultura dos feus progenitores por
falecer na Cidade de Cuenca do Reyno de Caftella , onde fe
lhe deu o honrado jazigo

, que merecia, por haver ficado
por Governador daquella Cidade quando foy fenhoreada pe-
las Armas Portuguezas

, na entrada
, que por aquelle Rey-

no fizemos no anno de 1706, em que o dito Governardor
faleceoemódeOutubro. Muitos faò os deícendentes , e her- tmimum
deiros do mefmo Jorge SerraÓ, dignos de lhe accreditarem o

Pimeme
-

nome, porque todos imitaõ a feus mayores, íeguindo huns
as Armas

, outros as Letras dentro da Ordem Militar de Chri-
íto

,
em que fao profeíTos. Porem baila dizermos

, que o
principal herdeiro, e fucceííor daquella antiga cafa, que tem
neite jazigo o immediato domínio , he o erudito LuizFran-
aíco Pimentel

, Fidalgo da Cafa Real, Cofmografo mor do
Keyno, e Académico da Academia Real da Hiftoria Portugue-
sa , de quem já falíamos , varaó de conhecido talento nas
Letras humanas, que exercita, e nas Artes , que profefía.

1635 Voltando para o fegundo lanço doClauítro, eftá
junto ao primeiro PaíTo metida na parede huma íepultura,
que fe vio, quando fe tirou o azulejo velho para fe aífentar
o novo cujo letreiro diz: Hic jaca Henricus Fernandes, Re- iPi«fiodei,«;

gts a cubículo Mimfler , obiit 29 Dezembrisi^ç. No fim do
ma íepulturas

meímo lanço eftaô duas fepulturas no pavimento, huma dos
pays, outra dos avós maternos do noíTo Illuftriííimo D.Fr.
Prancifco Soares de Vilhegas , Biípo do Grão Cairo , cuja vi-
da eícrevemos neíle volume. Na dos pays fe lê o Epitáfio fe-
guinte: Sepultura de Bernardo Draguo, Cavalleiro Fidalgo da 5?
Lafa delRey noffo Senhor, e de Francifca Soares de Vtllaboa
Jua mulher, e de feus herdeiros. Faleceo a 30 de Outubro de
1597. Efte Convento efiá obrigado a diz.tr em cada hum an-

no

Num. ízj.

iltura no

)!„.<:',
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Outra da mef-

ma família»

tio para fempre duas MiJJhs cantados com /eus Rejponfos , e

agua benta pelas almas deftes defuntos. Nas dos avós mater-

nos fe vê hum Efcudo efquartellado : no primeiro quartel 3

e contrario hum Dragão volante ; no fegundo , e contrario

duas albarradas de duas azas cada huma , cheyas de aíluce-

nas abertas entre huma banda, que fahe de duas cabeças de

Serpes : tymbre meyo Drago voando. Debaixo do dito Ef-

cudo fe lê: Sepultura de Jeronymo Fernandes de Villaboa y

Fidalgo da Gafa delRey noffo Senhor, e de Clara Rodrigues fua

mulher , e de feus herdeiros : faleceo a 10 deJunho ^93. As

ditas Armas fe mofírao pintadas no principio da Parte íl de-

fíe volume, antes do numero 313: e vem a fera primeira

das três, que alli apparecem. Mas he de advertir, que fe-

gundo o que fe lé na Nobiliarchia Portugueza , o primeiro

quartel , e feu contrario tem as Armas dos Villasboas , e

naÕ as do appelido de Villaboa ,
que faõ formadas de huma

ave chamada Tiro , com hum naícente por tymbre. Foy fem

duvida equivocaç2o do Artífice , que na pedra as efculpio na

forma, que tranfcrevemos.

1634 Em todo o lanço Occidental naó ha fepultura

alguma memorável; porque todo o feu pavimento eftáoccu-

pado com os cóvaes das Irmandades da igreja. No. ultimo

lanço , que he o Meridional ,
que vem acabar na porta, que

vay do Claullro para a Igreja, correm os cóvaes da Venerá-

vel Ordem Terceira. Em huma deftas fepulturas fe depoíitou

no dia 28 de Novembro de 17 15 o Reverendo Padre Antónia

Carvalho da Cofia , Author dos três Tomos da Corografia Ror-

tuguez>a. Acabou a vida taó deftituido dos bens da fortuna,

que naõ fe lhe achando com que fe lhe fazer o enterro, foy

neceífario 3 que a Ordem fuppriíTe com as defpezas , como a

Irmão pobre. Eftá finalmente quafi defronte da dita porta

huma campa , na qual fe lê o Epitáfio feguinte : Aqui jaz*

Garcia Mcn- Garcia Mendes Caftellobranco , hum dos primeiros Conquifta-

dores do Reyno de Angola , para /í, e feus herdeiros : fale-

ceo em 3 de Setembro de 1621.

P. António

Carvalho da
Coita.

CAPI-
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CAPITULO XIX.
*Das Capellas , e Cajás de Capitulo

, que ficao na cir~

cumferencia do Claufiro.

§. 1.

Do Capitulo dos Bifpos,

[636 O lanço da parte Oriental, paíTada a por- Donde & de«

que dá entrada para a Sacriítia , eftá fi?
fcu tk

ta

hum fermofo arco , que ferve de pórtico
de huma grande cafa regular , chamada commumente Capitu-
lo dos Bi/pos, por eílar ornada com os retratos da mayor par-
te , dos que para taÔ alta dignidade foraõ alTumptos deíla
Província. O Padre Preíentado Fr. Jorge Cotrim, de cujas
virtudes , e letras fazemos o devido conceito , foy o que
fendo Prior defte Convento , ideou eíle decorofo ornato pa-
ra padrão da memoria de taó confpicuos Religiofos , e fan-
tos Prelados. Tem efta cafa huma Capella com reiabolo dou-
rado , e no meyo delle huma íingular pintura de Noíía Se-
nhora da Encarnação

, que alli mandou collocar Henrique
Brandão , filho do grande Duarte Brandão , de quem já fal-

íamos. Foy a dita Capella concedida áquelle Cavalhero para
feu jazigo , como confia de huma Efcritura feita aos 3 de
Abril de 1547, a qual fe acha lançada no Livro 4 donoíío
Tombo a folhas 147. Com erTeito foy depofitado feu corpo
debaixo do eftrado do Altar , onde em huma campa fe vê o
Efcudo de Armas , de que uíou o dito Duarte Brandão

, que
he o mefmo já declarado no feu jazigo. Depois do Efcudo,
cm lugar inferior fe lê : Sepultura de Henrique Brandão.

1637 Morreo o dito Adminiftrador da Capella fem
fuccefíores : e achando os Religiofos fer proporcionada para
feu Cemitério

, por haver crefcido o numero dos Conven-
tuaes, e naò bailar para jazigo de todos o antigo; deftiná-
raÕ para eííe efFeito a dita cafa , cujo pavimento foy logo cu-
berto de campas prpporcionadas. AíTim que fe aperfeiçoou

Eeeee o dito

Pintura de N.
Senhora da
Encarnação.

Num. 1396,

Num. 13 96.

Caía deftinada

para Gynite»
rio.

-'".
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Epitáfio do P„

Meftrc Latino.

o dito Cemitério , logo para elle fe trasladarão os refpeita-

dos oílos do Venerável Irmão da vida activa Fr. Gonçalo

da Madre de Deos, cuja vida no anno do feu felice cranfíto

havemos de efcrever ,
por fer exemplarifíima. Também fe

trasladarão os oíTos do virtuofo , e douto Padre Frefentado

©«rós de dous Fr. Luiz de Mertola , ou da Aprefentaçaó , naõ menos dig-

%?
oíôíI

eisRe' no de íe lhe eternizarem as memorias. Póftos em dous cai-

xoens , fe depofitáraõ em duas fepulturas aos lados do Al-

tar com feus Epitáfios. O da parte do Evangelho diz: De-

po/tto dos offos do Venerável Irmão Fr. Gonçalo , refpeitado na

vida , e na morte por varao de grande virtude. O da parte

da Epiftola diz : Depofito do Padre Frefentado Fr. Luiz» de

Mertola , varaõ de grandes virtudes , e letras.

1638 Oito das fepulturas tem letreiros , cjuedeclaraó

os famofos fujeitos alli depoíitados. Seguindo a ordem das

infcripçóes , diz a primeira Aqui jaz, o M. R. P. M. Fr. Fran-

cisco da Natividade, por antonomafia o Latino , Varão de perf-

picaZj engenho , mfigne nas Divinas , e humanas Letras, tan-

to nos Púlpitos , como nas Cadeiras , Prior que foy defte Con-

vento, e duas vez.es digniffimo Provincial, Cotmmffario Vifita-

dor Geral, e Reformador Apoftolico defía Provinda , Prega-

dor de Sua Mageftede , e por Decreto feu Deputado da Junta

das Miffoens. Faleceo de 66 annos aos 16 de Outubro de 1714.

Diz a íegunda ,
que he do noíTo infigne Doutor Fr. Joaõ da

Sylveira.
Sifte Leãor,

fíic jacet

Carmeli dottijfmus Doãor
Sapiens , & humilis

,

Pauper, fed magnanimus

Pater Silveira.

Libris incumbens, Deo impenfius

Stuàuit , fçripfit , compojuit,

Nd hakns hteris pretiojitts

Prater virtutem,

Nobis exempla , Lyfi£ decorem

Famam aternitaús reltquens :

Sicut vixerat, mortuus e/i

In ofculo Domini.

Ne difcedas , quin dicas :

Refqutefcat in pace,

Obiit die 17 Julii anno 1687*

Nefte

Ipftafio do in-

figne P Meítre

Sylveira.
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Nefle dia 17 deJulho coíluma a Communidade cantar todos
os annos hum Officio com Mifla pela alma do dito Padre Me-
fíre emjufto defempenho da gloria, que a Religião adquirio
naõ menos pelas heróicas virtudes, que pelos copiofos Eícri-
tos de taõ benemérito Filho.

1639 Diz a terceira infcripçao: Aqui jaz, o M.R.P.
M. Fr. Gregório efe JESUS, Doutor pela Umverfidade de Coim-
bra, wíigne nas Divinas , e humanas Letras

, Qualificador do
Santo Officio , Prior quefoy defte Convento : falleceo fendo Pro-
vincial defía Provinda no primeiro anno em 25 de Janeiro de
1682. f A quarta diz: Aquijaz, o M.R.P.M.Fr.JoaÕ Coelho,
Prior quefoy defte Convento , duas vez.es Provincial defta Pro-
vinda, e Vigário Geral delia, Vifitador, e Reformador Ge-
ral da de Caftella a Nova : renunciou o Bi/pado d'eCochim,em
que foy eleito pela Mageflade delRiyD.Joao IV. Faleceo em
29 de Dezembro de 1668. f A quinta diz : Aqui jaz, o M. R.
P. M. Fr. Thome da Conceição* Prior que foy defte Convento

,
e Provincial defta Provinda , Examinador das Três Ordens
Militares

, Qualificador , e depois Deputado do Santo Officio*
varaõ de conhecida reformação , infignt nas Divinas , e huma-
nas Letras. Faleceo a 2 de Julho de 1701.

fl
A fexta diz:

Aqui jaz, o M. R. P. M. Fr. Manoel da Graça, Doutor pela
Univerfidade de Coimbra , infigne nas humanas Letras , Qua-
lificador do Santo Officio , Examinador do Priorado do Crato,
Provincial que foy de/la Provinda , e nella Commiffario Ge-
ral, Vifitador , e Reformador. Faleceo de 73 annos em 8 de
Março de 1718. Por engano fe poz neíía infcripçao

, que fa-
lecera de 73 annos , porque (fegundo diremos quando lhe ef-
crevermos a vida) contava Í6 71 quando fe rendeo ao im-
pério da morte.

1640 A íetima infcripçao diz : Aqui jaz, o M. R. P.M.
Lr. João Bauúfia Rofjmo, Vigário Provincial que foy de todo
o Brafil, Prior defte Convento, Prefidente de Capitulo , Pro-
vincial

, Vifitador
, e Commiffario Geral defta Provinda, va-

ruo de muita prudência , e afabilidade. Falleceo a 6 de. Ta*
neiro de 1712. f Diz a ultima: Aqui jaz, o devoto Irmão
Lr. Simão de Santa Maria , SacriftaÕ que foy muitos annos
defte Convento

, varão de virtude conhecida. Faleceo em 10 de
Março de 1672. De todos eftes Religiofos havemos de fazer

neeee 2 indi-

Epiraíio do
Meftre Fr.Gre*

gorio.

Do Meílre Fe
Joaõ Coelho.

Do Mcftre f r.

Thon.e da

Conceição,

Do Meftrc

Graça.
ri!

Do Meftre

Roffino.

Do Víneravel
Fr. Simaõ.
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Donde le de-

duz a denomi-
nação.

Deícripçaõ da

Cala.

E rcudo de Ar-

mas.

í>ous do ttílo.
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individual mençaÒ nos íeus competentes lugares : e eíTa he

a razão porque delles naõ referimos agora as honorificas ac-

ções de fuás ajufíadas vidas. E conckiindo-fe as noticias de-

ite noíío Capitulo , ío refta dizer , que nelle ie ajunta a Com-

munidade para entrar congregada a celebrar no Coro os Of-

fkios Divinos ; nelle fe cantão as MiíTas Matutinaes quando

ha juíta impedimento na Igreja, nelle depois de concluidas

as Horas Canónicas fe rezaõ as Preces, que coílum a õ fer fo-

ra do Coro: e nelle fe terminaô as diííençÕes familiares, as

defordens naíeidas do amor próprio, e finalmente as vaido-

fas efperanças, que a cega ambição fazcollocar nas dignida-

des do iMundo.

§. II.

Do Capitulo do Refeitório.

1641 Ç Egue-fe o Capitulo chamado Novo , ou como

l3 outros o intitulao , do Refeitório , por lhe fi-

car immediato. Para elle depois de huma Capella dos Paííos

fe entra por hum páteo lageado , em cujo centro fe abrio o

authorizado Carneiro da Venerável Ordem Terceira , onde íó

vaõ a fepultar os corpos dos Irmãos, que íerviraô na Mefa,

ou peífoas de diftinçao , a quem a Ordem concede íemelhan-

te privilegio. A cafa he mageflofa pela grandeza , e pela fi-

gura. Seute&ohe altiíiimo , e fecha com abobada de laça-

ria, feguindo a mefma obra das outras partes nobres defte

íacro edifício. Servem-lhe de janellas duas elegantes freftas,

que tendo pouca largura, foraõ rafgadas com arte até á fupe-

rior eminência da parede Oriental. Deitas , e de hum gran-

de arco de pedra, que lhe dá entrada, recebe o dito Capi-

tulo tanta luz , que em todo o dia he clariííimo. Nefte arco

eftao humas grades de ferro, que fefechaõ, e abrem como

portas ; e na barra da parte fuperior ha hum Efcudo com fe-

tc Caítellos póftos em três palias , ficando três delles na do

meyo , e dous em cada huma das lateraes.

1642 Na abobada do tecto eílao mais dous Efcudos:

hum na mefma forma , que o das grades , e outro eíquartel-

lado. No primeiro quartel tem huns Arminhos , no contrario

Quinas do Reyno 3 no fegundo quartel hum Leaô , e no con-

trario
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traria féis arruelas póftas em duas palias. As paredes tem o
decente ornato de ílngulares painéis. Na Meridional encoíta
num Altar com retabolo de columnas douradas , em cujo me-
yo ha huma excellente pintura deJESUS Chrifto crucifica-
do entre os dous Ladrões. Para aquelle lugar o trasladou o
Padre Mcftre Fr.JoaÔ Bautifta Roffino, fendo Prior deite Con-
vento no anno de 1680 ; tirando-o da parede Septentrional,
onde mandou abrir a porta do Refeitório , que deprefente exi-
ite. O meímo Prior mandou fabricar os dous grandes , e pri-
moroíos Lavatórios de pedraria de cores 3 que eftaÕ aos la-
dos deita porta. O pavimento he curiofamente lageado de pe-
dras brancas, vermelhas, e pretas. Em torno das paredes
corre hum proporcionado degráo, que ferve de aflcnto aos
Keligioíos

, quando nefta caía fe achaô congregados para a
correcção das culpas, recomendação dos noííos 'defuntos , e
outros particulares afros deCommunidade.

1643 No mefmo anno de 1573 , em que AíFonfo de
loires, e fua mulher Dona Violante de Mello largarão efte
Capitulo pela Capella de NoíTa Senhora da Boamorte

, que
ie lhes deu na Igreja

, ficou fendo de D. FrancifcoRolim de
Moura, cuja efclarecida família he huma das mais illuftres, e
antigas de Portugal. Teve principio em D.Vafco Martins Ser-
rão

,
a quem a Rainha Dona Brites mulher d'E!Rey D. Af-

fonío II! fez mercê da Villa de Moura para elle, e feus def-
cendentes

, como fe lê nos Tomos terceiro , e quarto da Mo-
narquiaLuhtana: e delle fe deduzem os Mouras Rolins , dos
cjuaes por fêmea ha muitos , e illuftriffimos defcendentes,
como fe moítra na arvore de defcendencia

, que vem no To-
mo II da Hiítoria da Cafa de Lara 5 eícrita por D. Luiz de
Salazar pag. 792. Em huma grande pedra embutida na pare-
de Oriental fe lê a memoria feguinte : Efle Capitulo he de
D. Iraticifco Rohm , Senhor da Azambuja , do Mármellar , e
do Monte Argil: e fua mulher Dona Guiomar de Cafiro o do-
tou 5 e ornou de retabolo

, e pinturas , e ornamento de Vefli-
mentas , eFrontaes , e Almategas , e cortinas , e prata, tudo
âbajlantiffimamente

, tudo à cufla da dita Dona Guiomar de
Cafiro fua mulher , de fua fazenda delia.

1644 No meyo do pavimento em huma grande campa
fe le o feguinte Epitáfio : Aqtá jaz, D. Francifco Rolim , St*

nhor

Capella do Se-

nhor ,eornato

das paredes.

Pavimento da
Caía.

De quem he
jazigo.

Monarq. Luzit.

Tem. III. liv ,

XI. Cap. XII. e
Tom. IV. Li-v,

XIII. Cop. XV.

Memoria que
ha na parede»1

wM

Hum Epitáfio,
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nbor da Azambuja do Marmellar, e de Monte Argil ; e de

Dona Guimar de Caftro jua mulher , cujo he efte Capitulo , e o

mandou ornar áfitm enfia. Nefle Capitulo Je naõ enterra nin-

guém ; porque com efta condição o dotey. Em outra grande cam-

pa, que no meímo pavimento eftá para a parte do Nafcente,

fe lê: Aqui jaz, Dona Ifabel de Caftro 3 mulher deJorge Bar-

reto de Menez.es , filha de D.Vajco Coutinho Conde deEorbay

e da Condefja Dona Catbamui da Sylva : e Dona Guiomar de

Caftro Jua filha a mandou trazer a efte Capitulo. Eftailluftre

Senhora , da qual o ultimo Epitáfio dá taõ clara como indi-

vidual noticia , depois da morte de D. Francifco RoJim feu

marido , inílituio no dito Capitulo huma Milía quotidiana re-

zada, e cinco cantadas em cada hum anno pelas fuás almas:

para o que deixou huma renda de paó com certas condições

importas aos Adminiílradores deíla Capella, todas dirigidas á

utilidade , e commodo do Convento.

1645 Pelo que refpeita ao Refeitório , he íem duvi-

da hum dos melhores do Reyno. Tem cento e cincoenta pal-

mos e meyo de comprido, trinta e nove de largo, e huma

confideravel altura. A abobada he de laçaria , em cujos bar-

retes eftaò as Armas da Religião, asReaes, e três Esferas.

Na parede do Norte , que fica defronte da porta , ha duas

fermofiííimas janellas. Na do Naícente 3 ou do Rocio , em
quaíi toda a altura, ha mais quatro grandes freftas lavradas,

que fazem a cafa clariííima , e pela muira communicaçao do ar

he tao purificada , que já mais fe percebe nella o cheiro dos

comeítiveis. As meias faó vinte e três. Todas aíTentaÕ em re-

prezas feitas de pedra da Arrábida 5 da qual he também a me-

ia , que fe levantou no meyo do mefmo Refeitório. Entre as

janellas do Norte, e fobre o pórtico tem painéis de excellen-

tes pinturas. Na parede do Rocio, que he a do Nafcente,

eftâ o Púlpito dos Leitores da mefa. Na contraria , que he a

Occidental , encofta pela parte exterior hum fermofo tan-

que de pedra, onde fe conferva a agua, que bebem osRe-

JeiT quem o lígioíos : e nelle efta huma memoria
,
que diz : Efte tanque

fez °

fez, á Jua eufta o Padre Fr. Luiz, dos Anjos , Meftre da Ca-

pella
, quefoy defle Convento , e Cantor de Sua Mageftade. Jn-

jío de 1697. EíleReligiofo he o meímo 5 que fez na Igreja

os Púlpitos de prata 3 em que já falíamos 3 e em diíferentes

offici-
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ofTicinas do Convento outras obras naó menos úteis. O Re- *».«««.
íeitono no tempo da fundação do Convento foy mais curto.U noíío memorável Fr. Sancho de Faro, fendo Prior, lhe
accreícentou huma grande porção, como na vida deite infíme
rrelado efcreveremos. D

§. iir.

Da Capella da Venerável Ordem Terceira.

1646 f-p Emos já iníínuado , que defta noífa Vene.X ravel Ordem, e de tudo o que Jheperten-

Quando hâve*

mos de faltar

da V. Ordem
Terceira.

Memoriai

Ce, determinamos fazer volume particular; porque íâô mui-
tos os íeus piogeílbs, e he razão, que para gloria dos illu-
ltres b litros da noíla religiofa doutrina íe publiquem todos.
Maspoíto, que também a difcripçaÕ defta Capella compete
aquelle Tratado; fempre nella fallaremos agora, fem muita
individuação

, por naõ paíTarmos em filencio por hum Edifí-
cio tao nobre, que também neíte Capitulo tem lugar pela ra-
zão do lítio. A porta da ferventia principal fica no mefmoClau-
itro

, e na fimalha fe lê huma memoria , que refpeitando as
obras do azulejo, e dosPaíTos, que fkaÕ declaradas, diz o
Jeguinte

: A Ordem Terceira mandou fazer â pá eufla a obra
éefles Paffos, e azulejar todo o Clauflro no anno de 1722,
tendo ja os Pafos principio no anno de 1670.

1647 Da parte interior tudo nefta Capella he talha &tfcrfPçac *
dourada desde o pavimento até o tefto , que he de berço. j£°rdaC*
Tem hum Altar preciofo, e bem paramentado com niageífo-
ia Tribuna

, onde eítá collocada a perfeita Imagem de Chrifto
crucificado, que os Irmãos coftumaó levar aos hombros na
Procillao do Triunfo. As outras Imagens dos PaíTos do Se-
nhor tem pelo corpo da Capella decentes nichos 5 onde com
todo o reipeito íe guardaò. No mefmo Altar fe venera a fer-
mofiflima Imagem de noífa IVJãy , e Senhora do Carmo

, que
he de eítacura natural , e de veftidos. Vulgarmente a intitulaÓ
Nofla Penhorados Terceiros, por fer a que em hum Altar por
tatil preíide em todos os exercícios da Ordem feitos na Igre-
ja. Tem o dito Altar frontal, banqueta, e os mais adornos
de prata lavrada. Os feus ornamentos faõ muitos, e precio-
ios. Da pane da Epiílola fica à Sacriftia : de forte, que o cai-

xão

«1
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interior.
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xaô das veítimentas , em que os Sacerdotes fe reveftem ,
en-

coíla em huma parede, onde efteve a primeira porta, que

no tempo da fundação íe abrio para o Refeitório, Segue-

fe huma paífagem para outra Capella interior ,
que fe fez em

huma cafa da Communidade chamada vulgarmente o poyo.

Aqui na mefma parede, em que fe fechou aquella porca , fe

abrio outra para dar entrada ao mefmo Refeitório : porém de-

pois que no Capitulo novo íe abrio a que depreíente exi-

íle, cambem os Religiofos largarão eíle vão aos Irmãos Ter-

ceiros , que o fecharão fobre fi , e o ornarão como cafa pró-

pria, i

1648 No dito poyo edificarão duasCapellas com ieus

Altares bem paramentados. Na da parte Meridional eílá col-

locada a devotiíTima Imagem do Senhor com a Cruz ás cofias,

que os Irmãos Jevaõ aos hombros quando pelo Clauftro cor-

rem os PaíTos. Na outra da parte Oriental ,
que fica no mef-

mo íitio, onde fe abrio a fegunda porta do Refeitório , fe ve-

N.senhorado nera huma perfeita Imagem de noífa Mãy Santiffima do Car-

mo, que pela razaô de haver fempre ailiftido naquella caía,

delia tomou o titulo , e ninguém a invoca fenaò com o no-

me individual de Senhora do Poyo. Foy a primeira ,
que teve

a Venerável Ordem Terceira. Eftá fentada , e tem nos bra-

ços o MeninoJESUS. He tradição confiante , e nunca enfra-

quecida neíte Convento ,
que fallara ao noílo Venerável Fr.Si-

maô de Santa Maria , como diremos nas memorias de íua ma-

ravilhofa vida. D. Luiz da Sylveira II Conde de Sarzedas
,

e

hum dos Senhores de grande refpeito no feu tempo, tomou

particular devoção com efta Santa Imagem. Tanta era a fiíà

fé com a Senhora, que tendo em cafa hum enfermo fem ef-

peranças de vida, fez que a Santa Imagem o vifitaíTe, Com
efta occafíaó mais crefceo o feu amor , porque logo o enfer-

mo teve milagrofamente faude. Publicado o prodígio , man-

dou o agradecido Conde eftofar de novo a Imagem , e a trou-

xe em ProciíTao para efte Convento por entre acclamaçoens;

e vivas do Povo ,
que naó ceifa de recorrer ao feu patrocínio,

nem a Senhora lhe falta com a continuação dos favores.

1649 Naquella paíTagem de huma para outra Capella,

aos lados do Lavatório eftaó embutidas na parede duas pe-

dras com letreiros , as quaes pedras fe conferváraó antigamen^

te

J»oyo

Hum grande

milagre íeu.



morías qcc
õ na pare-
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te junto ao Altar de fora , e fe trasladarão para efte 4a/
^obllV

62 2T^nbHna^ melhor -cómoda IdaSoberana Imagem de Chnfto. Diz hum dos letreiros • 'Flore- *
lZs/rSTll

r
COn'Jm0 a Veml 0r#» Terceira de t

pÊ fT^ Carmo defde 28 * Novembro de 1629 *
fíZÍfí

C
T"f% mi+* MarS0 d' l638 obrado 1do acuftadasejmolas dos Irmãos da dita Ordem para bon-

cJJl
g " f"

m/ma Senbora
- ° °u£r° diz." fino defiaCapila com Jeu jaugo e Carneiro befomente ente ro do Ir-mão Terceiros, e Terceiras da ditiprdem, e nellefenaÕ Podera enterrar pefioa alguma, que o\aõ feja. Os PaZs de.

fie Convento lhe dérao tudo ifto graciofanlelte , confia da Eí-

hTdt ã";
ms Notas de Gâ r p™™ «» " *w

§. IV.
Das Capellas de Notfa Senbora do Soccorro, de Santa Mar-

garida
,

e dos Irmãos do /agrado Efcapulario.

1650 NT °
r

m7°Â° knço SePtent"OnaI eftá huma Clf, ie ., ,

,

nellinho n,,,"? r^

C a

n
de/abT dos noKos Irm5<>s do Ca- "

*-*"

KSÍT '
f
9 I9I Pe{k

,

de nolTamy Sa«iffima do Carmo,
^

Effa Ú a r/,
* "^T ' *» tem "° OU£ro '«çotua be a lazao

, porque ainda fobre a porta fe lê a mfermçao fegumte
: Datus efl ei decor Carmeli l/aia Cal «No"

fenDe/Tí e outr
L
a parte da ™fma STcfctao duas Capellas dos PaíTos em boa correípondencia • e fócom eftas fe orna a parede até o fim do lanço.

de NolTa SpnÍT
P" nc

'P,odoIanÇ° Occidental eflá aCapellade Noila Senhora do Soccorro, onde alguns Religiofos ceie-
o-****

Sff,Dmr^ Tem hum
8
retabolo

g
do rado e S=SS1*

na 5 eZt M°<?
m
?

da mefma Senhola com d<*ente or-nato
,
e para a M,ffa todos os neceíTarios paramentos A IH feajuntao os Rehgjofos todos os Sabbados

, e cantão por devo!

KL" Z°L^
me^ Sen

,
h
°í
a h^« Ladamha.

PL duasped.as, que ficaoaos lados do Altar, fe confervaô as memo-
rias

'!!,! "|.
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/ias fepuintes. A da parte do Evangelho diz: Filippe Diniz,

Pacheco, Cavalleiro Fidalgo da Cajá de Suu Mageftade > man-

dou fazer efta Capella como Adminiftrador 5 aonde eftau tras-

ladados os ofos de Beatriz, de Soãz, fua mulher que falem

a 27 de De&embro de 1602. A da parte da Epiftola diz : bjta

Capella ãe NoJJa Senhora do Soccorro he do Doutor Diogo Men-

des Sereno, que faleceo em 15 de julho de 161 5. Tem os Pa-

dres deite Mofteiro obrigaçãode lhe mandarem dizer humaMij-

fa regada todos os Sabhados nefie Altar, e buma cantada no

Oitavario dos Santos , em quanto durar o Mundo , e afiim mais

da fabrica delia, tendo-a ornada âjua eufla, afjim comoej-

therem as do corpo da Igreja , como ha buma Efcrimra feita

por Gabriel Falleho a 6 de Março de 1603. Deixarão por

/eu primeiro Admmiflrador a VaUntim Diniz, , filho de hilip-

pe Diniz,, e feus fuecefores.

2652 Segue-fe immediatamente a Capella de òanta

Margarida, que também eftá ornada de retabolo dourado. No

raeyo de hum finguiar painel fe vê a Santa pintada entre as

Imagens de Santa Brandina da parte do Evangelho ,
e de oan-

taCatharina da parte da Epiftola, todas de fino pincel O Pa-

dre Prefentado Fr. Francifco de Santa Elena Rehgíoío deite

Convento, fe encarregou da reforma da dita Capella ,
e com

effeito a poz no ultimo aceyo. Mandou fazer para o Altar

muitas Imagens de vulto com infignias de prata ,
deu todos

os paramentos neceíTarios para a celebração das Miíias
; e em

quanto viveo fempre fupprio com as defpezas feitas na dita

Capella. Em huma pedra que eftá na parede da parte da Epi-

•

ftola fe lê a memoria feguinte ; Efia Capella he de Pedro Al-

iares Camoens, que a mandou fazer parafi, e para /eus

dejeendentes ; deixou de obrigação nella três Mifas cada fe-

mana, e huma cantada em dia de Santa Margarida, folemne

com oferta: o qual faleceo na Er-a de 1581. folia Dona Mar-

garida de Noronha Camoens, fua neta, por fua morte aceref-

ceo mais nella duas Mijas cada /emana , acabou/e efia Capei-

la na era de 1628.

1653 Deixada huma porta ,
que dá ferventia para duas

fermofas cafas de Defpacho , huma da Irmandade dos Efera-

vos da Cadêa , outra dos noíTos Confrades do Santo Efcapu-
1

irío 3 fe vê (com hum excellente pórtico para o mefmo Clau-

ílro)
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Primor dofeu
ornato.
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ij
a fermofa Capella 5 em que já falíamos , de Noíía Senho- Ca PeI,a &

ra do Carmo dos ditos Irmãos do CapelJinho. Ficou perfeita- St" c

mente acabada no anno de 1737 : e he fero duvida , huma
obra de Sue devemos fazer efpecial memoria

, porque nao
ha em todo o ClauAro outra

, que a exceda no aceyo , ou que
a iguale na idéa. Tudo quanto em fi contém he feito no ul-mo primor. Da Santa Imagem de NoíTa Senhora, e do feu
precioío Andor já efcrevemos. O retabolo he de talha dou-
rada feito pelo melhor defenho, que poderão inventar os
Artífices. Da meíma talha finiffima eftao cubertas as paredes
em todo o leu pé direito. A abobada , que he de berço, eftá
ricamente pintada de elegante bruteíco : e os dous painéis ,que íe fizerao para os lados da entrada, fao do pincel mais
eltimado na Corte. O adorno do Altar hepreciofo, os orna-
mentos para a Miffa os mais ricos 5 e a affiítencia dos Irmãos
neíia caía da Mãy de Deos inceífante.

§. V.
Do Capitulo velho

, clamado aãualmente Capella do Senhor
dos Agonizados.

1654 ESta fermofa cafa de Capitulo foy deftinada
para Cemitério dos noílos Reiigiofos. An- §?^$

tes de e preparar para eífe minifterio , fe coftumavao os di-
êíoíos

tos Kehgiofos íepultar no Cruzeiro da Igreja : mas aífim que
o pavimento foy lageado de campas , levantado hum Altar nomeyo da parede Occidental para fe dizer MifTa , logo para ef-
te Cemitério foraÔ trasladados os oífos daquelles veneráveis
Fadres antigos, que muito illuflráraÔ efta Província , e nos
deixarão para a imitação raros exemplos de heróicas virtu-
des. AJIi fe foraÕ depoíítando os corpos dos que depois fa-
lecerão

: e nas campas de algumas covas achamos Epitáfios,
que eternizaõ os nomes dos varoens iníígnes em Letras , ef~
peciaesem^ virtudes, e fublimes em Dignidades, que nellas
íe encerrao: de forte, que vem a fer oito as campas, que
tem letreiros. ^

Cari)? ^,^
aprimeirafelê

/
AV*ij**-o Padre Fr. Manei vari«E pit,

Laraojo, Mejire, e varaõ inftgne na Arte da Mufica; faleceo ^«efeicm
TjçtfÇ

J > j t*u*%>*v
nas campas»

£/ U.TT 2 etjl

.)",'><
,
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em 24 de Novembro âe 1650. f Na fegunda fe lê: Aqui jaz,

o M. R.P. Pre/entado Fr. Henrique de Noronha, Provincial

defta Jagrada Religião, varaõ illuflre por geração : faleceo

no fegundo anno do /eu Provincialado, em 17 de Fevereiro de

1660. f Diz o terceiro Epitáfio : Aqui jaz, o M. R. P. M\

Fr. Francifco da Sylva, Provincial, que foy defta Provinda,

Rdigiofo em [eus tempos infigne em Letras, e Púlpito: faUceo

a 11 de Agoflo de 1633. % Diz o quarto: Aqui jaz, o P. Fr.

Clemente , que faleceo fendo Prior defta Cafa : e com pouca di-

viíao proíegue: e Fr. Gafpar de Serpa. % O quinto diz : Aqui

jaz, o M. R. P. M. Fr. Martinho Moniz,, Provincial que foy

duas vez,es defta Província, e pelo Papa Urbano VIU Vifua-

dor Apoftolko dos Cónegos Regrantes da Ordem de Santo Ago-

ftinho, varaõ infigne em Reliçtaõ , e em Púlpito : faleceo em

13 de Novembro de 1653 amos. f O fextodiz: Aqui jaz,

D. Fr. Joaõ Manoel, Bifpo que foy da Guarda, Religiofo do

Carmo. % Diz o fetimo: Aqui jaz, D. Fr, Pedro Brandão,

Bifpo que foy de Cabo Verde. f Diz o ultimo : Aqui jaz, D.

Fr. Thomé de Faria , Bifpo de larga , Rehpojo defia /agra-

da Religião: faleceo a 28 de Outubro de 1628. De todos ef-

tes egrégios varoens havemos de fazerem feus lugares hono-

rifica mençaõ.
é

.

1656 Foy a ditaCapella no feu principio dedicada ao

grande Doutor da Igreja Santo Ambrofio. Os veneráveis In-

íliituidores o mandarão pintar em hum exceliente painel, im-

pedindo aoEmperadorTheodoíio o ingrefio da Igreja. Eíte

painel , depois que fe reformou aCapelia, fe trasladou para

©Dormitório alto chamado da Portaria, e no topo delle íe

guarda com a poííivel veneração. No feu lugar fe aíTentou

hum decente retabolo , onde fe adora a milagrofa Imagem

do Senhor dos Agonizados, ou (como mais frequentemente

lhe chamavaó) dos Agoniados , da qual com individuação

temos efcrito no Capitulo VI da Segunda Parte defte volume.

Para aquelle Altar foy o Senhor levado em huma Seita feira

21 de Dezembro de 1731: e a 13 deJaneiro do anno feguin-

te fe fez huma folemne fefta da fua trasladação com toda

a Capella primorofamente armada , com grande numero de

cinos acrefos, Sermão de acção de graças, e Muíi ca excel-

iente , que repetio a coros o Hymno Te Deum laudamus. Dei-

de
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1

de aquelle tempo foy o aceyo da Capeila crefcendo em tal

forma
,
que de prefente he hnma das mais devotas , e bem

paramentadas deíle Convento.

1657 Para que o culto devido a taô Santa Imagem congregação,

houveíle de ter permanência , fe inftituio no mefmo anno de
quc íe 1BÍt,tuio

1732 com as licenças neceíTarias huma devota, e pia Con-
gregação de Religiofos , e fó doze peffoas feculares de co-
nhecida diílinçaô, que com as fuás eímolas concorraó, ecom
o feu zelo fuíientem os obfequios do Senhor. A idéa íòy do
Padre Fr. Luiz Cefar de Menezes 3 que como Direclor da no^
va Congregação lhe efereveo hum accomodado Compromif- comprou,
fo

,
que coníla de 6 diíFuíos Capítulos ; o qua! foy confirma-

e

J™
diípcfi"

do por Patente do Padre Meítre Provincial Fr. Manoel da Ef-
perança

, feita em 29 de Janeiro de 1732 ; aceito pelo Pa-
dre Meílre Fr. Bernardo Pedro , Prior deíle Convento , e de-
pois impreífo na Oficina de Miguel Rodrigues no mefmo an-
no. A fefta principal do Senhor com Muíica 3 e Pratica he
em todos os annos celebrada no dia quatorze de Setembro,
próprio da Exaltação da Cruz. No dia feguinte fe faz hum
Officio folemne com MiíTa cantada pelos Irmãos defuntos, pe-
los quaes (conforme o CompromiíTo) fe applicaò muitos Suf-
fragios. Nos dias em que a Communidade faz na igreja o fan-
to^exercicio da adoração da Cruz, vay o Senhor em Procif-
faõ para o leito, que no Cruzeiro da mefma igreja fe lhe pre-
para: ealli recebe profundas genuflexoens , e os devotos
ofeulos , que os Religiofos lhe imprimem nos pés. O Prela-
do deite Convento reveílido com fobrepeliz, e Eílola he o
que nas próprias mãos leva entre copiofas luzes a Santa Ima-
gem para a Igreja , e a reftitue á fua Capeila : o que com ef-
feito fe determ-inou para mais decência , e mayor authorida-
de do aclo.

§• VI.

Das Capellas do Senhor com a Cruz, ás cofias, boje intitulada

âe S. Bento : e do Santo Chrifto do canto.

€' ';,

Iff

1658 O Egue-fe a Capeila
, que antigamente fe cha-

iD mou do Senhor com a Cruz ás Cofias por
caufa de huma excellente pintura , que ainda íe conferva no

meyo

Efta Capeila a

quem foy de»

dicada.
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meyo do retabolo , no qual vivamente fe reprefenta efte Paf*

fo de íua íagrada Paixão. Porém no anno de 1730 o Padre

Fr. EftevaÓ da Purificação, querendo defempenhar o cordeal

afFecTio, que profeíTa ao Patriarca S. Bento, tomou a íi efta

Capella, e depois de a ornar com admirável primor, collo-

cou no feu Altar duas grandes , e perfeitas Imagens de vulto:

a do Santo Abbade da parte do Evangelho, e a de Santa Ef-

colaftica da patte daEpiftola, ambas com iníignias de prata.

Todos os dias fe celebra alli o Santo Sacrifício da MiíTa, por-

que o aceyo do Altar convida a muitos Religiofos a frequen-

tarem efte íagrado, e decentiííimo lugar: de íorte, que ain-

da nos dias de femana efta Capella entre as muitas do Clau-

fíro he das mais frequentadas.

1659 Nos lados do Altar eftaõ dous letreiros. O da

parte da Epiftola diz : Efta Capella he de Dona Violante Go-

âinha , a qual mandou fazer á fua cu/la para feu marido o

Doutor Cuftodio de Figueiredo Cardo/o , De/embargador dos

Aggravos da Cafa da Sapplicaçaõ 3 Juiz, da Coroa 3 e Fazen-

da de Sua Mageftade , para fi ,
/eus parentes, e herdeiros del-

ia. O da parte do Evangelho diz: Efta Capella dotou Dona

Violante Godinho, de Miffa quotidiana , e fabrica ,
para o que

deixou de fua fazenda a efte Convento quarenta mil reis em
cada hum anno ; também a ornou de todas as coufas neceffa-

rias para eila\ tudo á fua cufla : fez-fe no anno de 1629.

Emhuma campa do pavimento fe íê: Nefta Capella e/lá en-

terrado o Doutor Ga/par Godinho Cardo/o , Prior que foy da

Igreja de S.Juliaõ defta Cidade , o qual mandou trasladar para

dia D. Violante Godinha , fua /obrinha , e lhe dotou meyo annal

de Miffas por jua alma por boas obras , que delle recebeo.

1660 A ultima Capella deite lanço he a do Senhor cru-

cificado, que lhe chamaó do Canto, por eftar naquelle íitio

immediato ao angulo
,
que efta parede forma com a do lanço

Meridional. He Imagem perfeita, e muito milagrofa. Con-

fia por tradição invariável , e por hum monumento
,
que vi-

mos de grande fé, que fallára ao nofíb Venerável Fr. Bartho-

lomeu Bacias 3 de quem no anno do íeu traníito havemos de

efcrever a vida. Eftá em hum fermofo nicho 3 que íe abria

no meyo do retabolo , onde he reverentemente adorada , e

do zelo de alguns Religiofos mais pios , aífiítida. Da parte do
Evan-
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Evangelho eftá huma devota Imagem de Santo António , e
da parte da Epiftola a de Santo Onofre- Tem todos os para-
mentos receiíarios para o Santo Sacrifício da Miíía, que alli

todos os dias celebraõ os taes Religiofos, que a efta Sobera-
na Imagem proíeílaõ particular devoção. Nos lados do Altar
ie íem eíies dous letreiros. O do Evangelho diz.' António
Brandão

, por continuar a devoção
,
que /eus progenitores ti-

verao a e/ia Cajá , mandou em /eu leflamento edificar efta Ca-
pella com obrigação de nove Áíiffas rezadas nas nove feftas
de Nojja Senhora , e três cantadas nas três Pafcoas de cada
bum armo: faleceo a 12 de Fevereiro de 1594. O da Epifto-
la diz : Filippa da Cofia /ua mulher , conformando-/e com o
me/mo intento, o reduzh a efeito, è mandou fazer a obra
defta Capella. á /ua cufla com obrigação de huma Mif/a quo-
tidiana perpétua , em que entraõ as doze 5 que /eu marido
ordenou, e a dotou de trinta mil reis de juro para fepultuva
/ua, e /eus herdeiros: acabou~/e no atino de 1603, No dito
lanço Meridional eftaõ duas Capelías dos PaíTos, com as quaes
fe terminaô todas as que circundaó efíe tao fermofo 3 como di-

latado âmbito.

Imagens de
Santo Anto=

nio, e San-
to Onofre.

Memorias ef«

critas nas pa-

redes.

•:

h*\!' .

CAPITULO ULTIMO.
Do Coro alto, Dormitórios^ Livraria, habitação do Santo Con-

diftavd, e mais partes notáveis defte Convento. Da-fe fi-
nahmnte a razão porque /e denomina Real.

1661 /tf ^ Om razão devemos fazer memoria par- Quem reedifí.

ticular do noílo Coro alto por fer hu-
coueíleCjro -

ma das cafas mais nobres de taô fumptuo-
fo Edifício. O Padre Meítre Fr. Joaó Bautifta Roffino fendo
Prior defte Convento pelos annos de 1680 até 1683, a re-

edificou ; fazendo-lhe a abobada, e pondo-a na perfeição, que
vemos. He tao efpaçofa aíTim no comprimento como na largu-

ra
j
que nas duas ordens de Cadeiras do feu âmbito accommo-

da toda a noíía numerofíííima Communidade. As grandes ja-

nelías com boas vidraças cryftalinas, que tem para o Nafcente,

Poente, eSeptentriaô a fazem clariííima. Junto ás grades da

Tribu-

-

M II;

.«,.«



frequente fer«

ventia deite

Coro.

Exercício par-

ticular em ob-

íequio de Nof-
ia Senhora.

Chronica dos Carmelitas
Tribuna

,
que fe abrio na parede Meridional para fe ver a Igre-

ja, íe erigio hum precioíb Altar com retabolo dourado , onde

fe coilocou a devotiílima Imagem de Chrifto crucificado, que

alli fe adora entre as de íua Mãy Santiííima , e do amado Evan-

gelina. Ao pé da Cruz fe poz hum curioíb tabernáculo com
três nichos , nos quaes íe accommodao três exceí Sentes Ima-

gens de muita veneração entre os Religiofos : hurna do Me-
ninoJESUS feita de metal , e as duas efailpidas em madei-

ra, de NoíTa Senhora da Conceição, e do feu caíliílimo Eí-

pofo S. Jofeph.

1 662 O Padre Meílre Fr. Manoel da Eíperança no fim

do feu Provincialado , que foy no principio do anno de 1732,
mandou fazer para o melmo Altar hum rico Sacrário , onde

logo fe depoíitou o Sacramentado Corpo de Chriíto , que alli

actualmente fe conferva com a decência devida á íua Divina

Mageftade. Daqui íe leva por Viatico aos enfermos , confor-

me o antigo ufo da Igreja debaixo de Pallio , em que pegão

os Religiofos mais graves. Nefte Altar fe diz todos os dias

Miífa , para o que tem os paramentos neceííarios em huma
fufficiente Sacrifria. Ao dito Coro concorre a Comraunidade
a rezar nao fó Matinas pela rneya noite , mas no tempo
competente a hora de Prima, e também a de Completas, quan-

do fe nao cantão com folemnidade na Igreja. Nelle íe prati-

ca o fanto exercício da Oração Mental, que todos os dias de-

pois de Prima , e outra vez no principio da noite faz a Com-
munrálde com ediíicativo recolhimento , fem fe admittir mais

defpenfa, que alguma declarada nas Conftituições da Ordem.
Nelle fe celebraõ os Capitulos Provinciaes , as Congregações
intermédias , e os aclos concluíívos das viíitas. As paredes

faó ornadas de taÕ preciofas pinturas, que eftas baítaõ a con-

ítituir hum importante thefouro.

1763 Para acompanhar a Communidade nas occaíioes,

em que alterna os Divinos louvores cantados, ha em lugar ac-

commodado hum perfeito Orgaõ. Neíte Coro fe faz em ob-

fequio da May de Deos hum particular exercício , chamado
Coroa triplicada

,
por fe praticar nas três folemnes feitas da

mefma Senhora, da Conceição , Natividade, e Encarnação.

Confia de lição efpiritual, Hymnos, e Pfalmos , em que fe

gaita, por inítituiçaõ do mefmo exercício 3 o tempo de huma
hora,
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hora, fegundo confia do Direftorio, que foy impreíTo noJ
Íu í lavrouíí faZ ™n 'fefl0 ° preciofiffimo Santuano,que le lavrou em forma de frontal em todo o vão do Altar

e°X

n

au

e

iiL
Veneraá

'
e
-
at
!°
ra6 Rdic

<
u'as de "'ÍSÍ eS

rf5 õéZlrT * "f **? firmemente a«henticada pode!

rtfij
DECL * RJC>AMT*AS RELÍQUIAS*uu4- pelos feus números competentes.

i /^ Ruz formada da taboa da me-
.
V>ia } em que o Senhor ceou, e

inítitmo o Ss. Sacramento da Eucha-
nftia e da parte onde fe reclinou fe-
bre o feu Lado o amado Evangeliíla-
e dentro delia outra formada de duas

lTrt%
à0 Sant° Lenho^ Cmz, emque Chnfto nos remio : e da parte di-

reita huma lança, cuja haíte he forma-
da da mefma

, com que lhe abrirão oLado
: e da parte eíquerda huma par-

tícula da própria efponja, porque lhe
deiao a goílar fel, e vinagre.

* Relíquia do Santo Lenho da
Cruz de JESU Chriíto.

3 Cruz formada do Lenho do ber-
ço do Menino JESUS; e dentro nel-
Ja outra formada de três partículas do
Santo Lenho da Cruz de Chriíto.

4 Cruz formada em afpa, feita da
meima

? em que afpáraõ a Santo André
Apoítolo : e dentro delia outra' for-
mada de três partículas do Santo Le-
nho da Cruz de Chriíto.

5 Cruz formada em afpa feita da
haíte da lança , com que padeceo Saó
Thome Apoítolo : e dentro delia ou-
tra formada Je três partículas do San-
to Lenho da Cruz de Chriíto.

6 Cruz formada da madeira do lei-
to, em que o Senhor S. Jofeph fale-
ceo

, e dentro delia outra formada de
duas partículas do Santo Lenho da
Cruz de Chriíto.

7 Cabellos do MeninoJESUS pre-
zes com hum fio encarnado, e fso os

mais efeuros : e cabellos de Noíla Se-
nhora

, que fao muito louros e pre-
zos com fio verde. ' ^

dePortí aí

l0S ^ Santa Iíabel Rainha

9 Cabellos de S.JoaÔ Evangeliíta.
io Cabellos de Santa Joanna Infan-

ta de Portugal.
1 1 (^}'?8 de Santa Catharina.
ia Cabellos de Santa Iria.

13 Cabellos de Santa Agada

terb
d,0S de Santa Roía de Ví-

ij Cabellos de Santa Maria Magda-
lena, a que ungio ospés de Chrift^16 Hum efpinho da Coroa do Se-nnor com linaes de langue
17 Parte da corda , com que o Se-nhor foy prezo.
18 Huma ponta das varas, com que

fíagellarao a Chriíto.
4

19 Parte da cinta, ou toalha com
que cobrirão a deínudez de Chriíto na
<-ruz

, com íinaes de fanpue.

tpStÍ?^ í
ã camizinha°do Menino

JiibUS e he tradição
, que foy hada

pelas mãos de M A R I A Santiífima
Noíla Senhora.
ai Parte da beatilha de NolTa Senho-

ra: iao duas partes feparadas, e hu-ma tem huma rotura redonda.
az Relíquia de Santa Catharina Vir-

gem, eMartyr.
a? Rei, de S. Franciíco de Paula
24 Rei. deS.Erancifco de Paula
aj Rei. de Santa Luzia Narnenfe,

Ggggg Vir-

!>!'<".

Relíquias d®
Santuário.

r
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Virgem , a que tirou os olhos.

z6 Parte da taboa,emque le enta-

lharão as letras do titulo da Cruz de

Chrifto.

z 7
Parte da haíle da lança, com que

abrirão o lado ao Senhor.

i8 Parte da veftidura , ou túnica de

Noíío Senhor JE SU Chrifto.

29 Parte da túnica de Chriíto : e he

tradição ier a que trazia quando ia-

rou a mulher ,
que padecia fluxo de

fangue. ..

30 Parte do habito de S. Francifco

deAíTiz.
, * , o

3

1

Parte da beatilha da Senhora San-

ta ANNA. „
' „ „

3^ Parte da roupa de S.João Evaa-

gelifta. .

33 Parte do habito de S. Pedro de

Alcântara.

34 Parte da pedra da columna, on-

de flagelláraõ a Chrifto.

35- Pedra do Horto de Gethfemani.

36 Pedra do lugar, onde crucificarão

a Chrifto,

37 Pedra do lugar, onde affentarao a

Chrifto para o coroarem, e eícarue-

cerem.

38 Pedra do Sepulchro de Chriíto.

39 Pedra do lugar do Preíepio , on-

de o Senhor naíceo.

40 Pedra do monte Olivete, do lu-

gar donde Chrifto íubio aoCeo.

4

1

Pedra do lugar, onde Chrifto cho-

rou a deftruiçaó de Jerufalem.

42 Pedra do Sepulchro de Noíla Se-

nhora.

43 Parte da Purpura, que puzerao a

Chrifto no átrio de Pilatos, quando o

moftrou ao Povo dizendo : Ecce homo.

44 Parte da toalha, com que a de-

vota mulher alimpou o Rofto ao Se-

nhor, com íinaes de íuor fanguineo.

45 Parte da vefte inconfutil de Chri-

fto.

46 Parte da túnica da Virgem Nof-

ía Senhora.

47 Parte da cobertura ,
que a purif-

fima Virgem NoíTa Senhora tinha na

ília cama.

48 Parte do lançol,em que foy en-

volto o Corpo de Chrifto para o íe-

pultarem.

49 Parte das fachas, em que a Se-

nhora envolveo o Menino JESUS no

Preíepio.

50 Parte do vêo do Templo , que

fe raígou na morte de Chriíto.

51 Roupa de S. Diogo de Alcala.

$z Parte do vêo de S. Agada V. M.

53 Parte do vêo de S. Paula Viuva.

5-4 Vêo de S. Roía de Lima.

55 Parte da roupeta de S. Franciíco

Xavier.

56 Parte do habito de S. Franciíco

de Paula.

57 Parte do habito de S. Tereía de

JESUS.
5-8 Parte do habito de Santo Antó-

nio de Lisboa.

59 Reliquia de S. Luzia V. e M.

60 R. de S.Marçal B. Advogado con-

tra o fogo.

61 R. de S.Luiz B.Franciícano.

6% R. da cabeça de Santa Tereía de

JESUS.
63 R. de S.Pedro Apoftolo.

64 R. da cabeça de Santo António.

65 R. da cabeça de S.Joaó de Deos.

66 R. da cabeça de S. Vicente Fer-

rer.

6y R. deS.deS. Diogo de Alcala.

68 R. de S. Franciíco de Paula.

69 R. de S. Anaftaíio M. Carmelita.

70 R. de S. Félix de Cantalicio._

7

1

R. de S. Simaõ Stoch, Carmelita.

yz R. de S. Conrado Biípo.

73 R. de S.Comba V.M.Portugueza.

74 R. de S. Vital. M.

75 R.de S.Fortunato M.
76 R. de S. Luzia M. Romana.

77 R. de Félix de Valois.

78 R. de S. Boaventura Doutor.

jc) R. de S. Henrique Eraperador.

80 R. de S. Luiz Beltrão.

8

1

R.de S.Thomás B.de Cantuaria M.

82, R. deS. Patrício B. da Hibernia.

83 R. de S. Pafchoal Bailaó.

84 R. de S. Pafchoal Bailaõ.

85- R.deS. Conrado B.

86 R.deS. Fortunato M.

87 R. de S. Amaro Abbade.

88 R. de S. Agada V. M.
89 R. das SS. Máxima , e Júlia Mar-

tyres Portuguezas.

90 R. deS. Maria Magdalena.

91 R. de S. Tereía de J esus V.Carm.

$z R. deS. Barbara V. M.

93 R. da Senhora Santa ANNA.
94 R.deS. João Bautifta.

95- Lenho da palmeira, que deu fru-

to ao Menino JESUS na tugida nara

o Egypto. 96 &•
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96 R. de S. Thoraé Apoítolo.
97 R. de S. Thomé Apoítolo.
98 Lenho do Preíepio de Chriíto.
99 R. de S. Machias Apoítolo.
100 Lenho do leito., ou barra de

JNolla Senhora.

j o 1 R. de S. Joaõ Bautiíta.
1 02 R. do Senhor S. Joaquim.
1 03 R. de S. Marcos Evangeliíta
104 R.de S. Gregório Magno Papa ,

e Doutor da Igreja.

105 R.deS. i
Jaulo Apoítolo

1 06 R. de S. Alberto Conf.Carmelita.
107 R. de S. Agoítinho B. e Doutor

da Igreja.

108 R. de S. Silveftre Papa.
ío9 R. de S. Simão Stoch Carmelitano R.deS. Mónica, Mãy de Santo

Agolhnho.
ih R. de S. Maria Magdalena
na R.deS. Alberto Magno
1 j 3 R. de S. Terefa de Jesus Carmel.
114 K.deS. Ignez V.eM.
115 R.deS. Brígida Viuva.u6 R. de S. Eufrazia V. Carmelita.
117 R.de S. Barnabè Apoítolo.
11« R. de Santo Ambroíio Doutor da

Igreja.

_
1

1 9 R. de Santo Ambroíio Doutor da
Igreja.

1 20 R. de Santa Martha V
121 R. de S. Aleixo.
322 R. deS. Lourenço M.
123 R. deS. Paulo I Ermitão.
124 R.de S.Braz B. e M.
125- R.deS. Nicoláo B. de Bari
126 R.deS.FelixdeCantaliciô.
127 R. de S. Martinho Papa eM
128

» í S
c' £

ufrofma V
« Carmelita.

129 R. deS. Bernardino de Sena.
1 30 Parte da Cafula com que S. ToaÓ

Evangehfta diffe MilTa
, e deu a com-

munhao a NoíTa Senhora.
131 R. de S. Luiz Gonzaga.
132 R.deS. Raymundo.
133 R. de S. Francifco de Paula.
134 R.deS. Martinho Biípo.
1 35- P. de S. Francifco de Paula
136 R.deS. Pio V. Papa.
J

\7 o ar
Í
e
c
da tunica de N. Senhora;

1 3« R. de S. Eítevaõ Proto Martyr
139 R.deS.Joao da Cruz Carmelita.
140 R. das Santas Juíta, e Ruffina

Virgens
, e Martyres.

141 R. de S. Leaó Papa.
142 R. de S. Torpes Martyr,

143 R
- de S. Nicoláo deTolentino.

144 R. de S. Lino Papa , e M.
1 45; R.dos SS.Cofme, e Damião MM.
146 R. de S. Pedro de Alcântara.
147 K-de s. Gertrudes V.
148 R. de Santa Franciíca Romana.
H9 R-deS.Elcolaltica V.
150 R. de S. Alberto Conf. CarmeL

c
Jf ' c»"uz feita da cana da fetta de S.

bebaltiao com huma ponta de ferro
delia.

152 R. de S. Pantaleaô M. Patrão do
Porto.

153 R. deS.ZenoM.
15-4 R.de S. Dionyfio Areopagita d

Biipo, e M. r a »

155" R- de S.Thomàs de Aquino.
ijó R. de S. Jeronymo Doutor da

Igreja.

)57 R. de S. Thomè Apoítolo.
15» R. de S.Gonçalo de Amarante.
159 R . de S. Ignacio B. e M.
160 R. de S. Pedro Martyr.
161 R.deMattheusApoít. eEvang.
iôz R.deS. Bruno.

63 R.deS.MattheusApoít.eEvane'
164 R.de S.Vicente Patrão de Lisboa
105 R.deS. Lino PapaeM.
1 66 Parte da veíte de NoíTa Senhora.
167 R. de S.Thais Penitente.
168 R. de S. Lazaro B. irmão de San»

ta Mana Magdalena.
J <%> R. de S."Bartholomeu Apoítolo
170 R. de Santa Clara V.
1 7

1

R- de Santa Joan na da Cruz.
172- R.deS.Rozendo B.

'73 R
- de Santiago Apoítolo.

174 R.de S. Simaõ Apoítolo.
*7? R.deS. Bento Abbade.
176 R. de S. AnaítafioM. Carmelita,
*77 Parte da roupa deS.Jofeph
*78 R.deS. DamafoPapa Portug.
179 R. de S. André Apoítolo.
1
o 5* de s * Bernardo Doutor.

181 R. de S. Luzia V. M.
182 R.de S.Pedro Apoítolo.
1 53 R. de S. Gonçalo de Amarante»
104 R. de S. Ignacio de Loyola.

«I 5- de Santo Anta° Abbade.
186 R.deS. Braz Bifpo, eM.
187 R.de S.Bruno.
188 R.de Santa Brites M.
»89 R. de S. Lucas Evangeliíta.-
19° R. de Santo Ambroíio Doutor da.

Igreja.

191 R. de S.Gonçalo de Amarante.
GSSSg * 19*.R;

m
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i oi R, de S. Eufrazia V. Carmelita.

105 R. de S. André Apoftolo.

194 R. de Santa Joanna V. Infanta

de Portugal.

195- R. deS. Mathias Apoftolo.

1 96 R. de Santo Ignâcio B. e M.

197 R. de Santa Eulália V. M. Por-

tugueza.

198 R. de S. Pedro de Rates B.e M.

199 R. deS. Gonçalo de Amarante.

2,00 R. de S. Mancos B. e M. Patrão

de Évora.

20

1

R. de Santo Agoílinho Doutor

da Igreja.

202 R. deS.Jeronymo Doutor da

Igreja.

203 R. de S. Cypriano M.

204 R. de S. Clemente P.eM.
aoy R. de S. Silveftre P. e M.
206 R.de S. Pantaleaó M.Patrão do

Porto.

207 R. de S. Leandro B. de Sevilha.

208 R. de S. André Apoftolo.

209 R. de S. Mónica May de Santo

Agoílinho..

2jo R. de S. Félix de Cantalicio.

211 R. de Santa Engracia V. M. Por-

tugueza.
212 R. de S. Bernardo M. de Marro-

cos.

213 R.de S. Félix de Cantalicio.

214 R. de S. Eufrofina V.Carmelira.

215- R. de S. Eftevaò Proto Martyr.

2,1 6 R. de S. Pedro Nolaíco.

217 R. de S.joao da Mata.

218 R. de S. Margarida de Cortona.

219 R. deS. Damalb Papa.

220 R.deS. LuizRey de França.

22

1

R. de Santo Thomás de Cantua-

ria B. e M.
22Z R. de Santo Euftachio M.

223 R.deS. Bruno.

224 R. de Santa Innocencia M.

225 R. de S. Feliciano M.
226 R.deS.JuftmoM.
227 R. de S. Félix de Catalicio;

228 R. de S. Roque Advogado con-

tra a pefte.

229 R. de Santo Onofre Anacoreta.

230 R. de S.Serapiaõ B. Carmelita.

23

1

R. de S. Ildefonío B. de Toledo.

232 R. deS. Comelio P. e M.

233 R. de S.Joao Bom Abbade.

234 R. de Santa Emerenciana V. M.
235- R. de 5. Bernardino de Sena.

236 R. de S. Roberto Abbade.

237 R. de Santa Dorothea V. e M.

238 Letras efcritas pela mão dos

quatro Santos Evangeliftas , S. Mat-

theus, S. Marcos , S. Lucas, e S.Joao,

e por S. Paulo Apoftolo.

Letras efcritas pela mão dos quatro

Santos Doutores da Igreja , S. Gregó-

rio , Santo Ambrofio , Santo Agoíli-

nho , e S. Jeronymo : faõ Epiílolas

inteiras , aífinadas de feus nomes ; e

huma Epiftola inteira efcrita , e aífi-

nada por Santa Mónica. .

Noticia dos

Bormiíorios.

Qnem os azu-

lejou.

1665 Pelo que refpeita aos Dormitórios , todos fao re-

gulares , efpaçofos , e clarifTimos. Os três principaes de ci-

ma tem cellas por huma , e outra parte : e entre as portas

das meímas cellas até o meyo das paredes fao azulejados. Nos

painéis do azulejo
,
que he do melhor da Corte , fe reprefen-

taõ chronologicamente as acçoens mais heróicas da vida do

noíío inclyto Fundador D.Nuno Alvares Pereira. Efta obra

fez á fua cufta, com defpeza de quafi cinco mil cruzados, o

Padre Fr. Antão de Santo Elias , Religiofo que ainda exifte

nefte Convento, profe flor das Artes da Mufica , e Contra-

ponto, pelas quaes adquirio para empregar no adorno do di-

to Convento aquella copiofa efmola. Os três Dormitórios ,

e também os dous mais eílreitos , que com huma fó ordem

de cellas compõem a figura quadrangular do Clauítro, fao

lagea-
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JageadosdepedradeHolIanda com muito aceyo. No do Ro-
cio efta a famofa varanda , donde fe gozaó os divertimen-
tos daquella viftofa Praça. As abobadas faÔ altas, e algumas
pintadas. As paredes tem ornato de painéis, em que eftao
retratados os Religioíbs memoráveis defta Província, queíaò
muitos em numero, Angulares para a imitação.

1666 A Livraria eftá no Dormitório do Poente , cha-
mado da Rua. He huraa fermofa cafa, que á íuacufta man-
dou tabncar, e encheo de livros o nofTo infigne Padre Dou-
tor br.João da Sylveira. Em huma pedra da parte exterior,
que fica fobre a porta, íe lê a infcripçaÕ fcguinte.

Noticia da Li-

vraria.

I
1646.

IBLIOTHECA
BMiE VXRGINI MA
Amo CONSECRATA.

Tem a cafa
, além de muitas freftas altas , duas grandes janel-

las ralgadas, que a fazem clariííima. Entre ellas ha hum pre-
cioío Altar de pedra , que fe preparou para fe poder cele-
brar nelle o Santo Sacrifício da MiíTa. Dentro de hum arco
também de pedra eftá hum retabolo dourado, que tem no
meyo huma fingular pintura da Mãy de Deos prefídindo no
Templo da Sabedoria, que fe reprefenta nas ícte columnas
do Livro dos Provérbios. No fecho do arco fe lé em cara-
tféres de ouro lavrados dentro de hum efcudo : Sapkntia
xdificavitJibidomum. Nas eftantes fe contaô com pouca dif-
ferença cinco mil volumes de livros impreífos pertencentes
a diftm&as faculdades. Guardao-fe também alii alguns ma-
nufcntos deeftimaçaÕ de Authores domefticos , e eftra-
nhos. No circuito da meíma cafa fobre as 'eftantes fe admi-
raó excellentes pinturas de Raynofo. Todas faÓ de Efcrito-
res da Ordem

, menos fó dous painéis do mefmo pincel
,

que eílaô aos lados do arco da Capella , hum do noífo San-
to Patriarca Elias , outro do Venerável Fundador defte Con-
vento. Sobre a porta da parte interior eftá hum perfeito re-
trato do dito Padre Meftre Sylveira , do qual aíflrmaó alguns
Religiofos, que ainda vivem, e o conhecerão; que de todas
as fuás copias efta he a mais conforme com o original.

1667 De£-

Inícripçaõ

porta.

Seu Altar, e

retabolo.

Proytnb. 9, %%

Singulares pin-

turas.

"
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Portarias, mo-
derna, e anti-

ga»

Noviciado no-

vo.

Chronica dos Carmelitas
1667 Defcendo ao Dormitório intitulado da Enferma-

ria, he de faber, que houve nelle huma ordem de pequenas

ceifas com pouca altura , onde os Religiofos fe accomodavaó

entretanto , que fe hiaõ fabricando as regulares. As dicas cel-

Jas eraõ repartidas com adobes , obra toíca , e feita fó para

fupprir a que fe havia ideado, mas naÕ para durar naquel-

la defproporcionada figura. A mais apertada das melmas ce-

linhas era huma do canto, que encoftava ácala hoje chama-

da da índia por terem habitado nella Religiofos vindos da-

quelle Eítado, mas no tempo da fundação era conhecida por

Cafa do feculo. Aííim a denominavaõ
,
por haver vivido nel-

la o Ínclito Condellavel antes de receber o noíTo Habito : e

até depois de Religiofo fempre na dita cafa , e nas outras

immediatas , que de prefente faÓ ceifas , Razora , e cozinha

da Enfermaria ? morarão os feus companheiros feculares, con-

forme a claufula da Efcritura de doação , que já referimos.

Neíla, pois 5 tofca, apertada, e pobre cellinha habitou até

entregar o feu innocente efpirito a Deos o noíTo Venerável

Nuno de Santa Maria : e poílo que para fe erigir o grande

Dormitório do Norte foy precifo demolirfe aquella obra an-

tiga, íempre fe confervou invariável a memoria de haver ef-

te fanto Religiofo habitado no aílinalado lítio.

1668 Fallando da Portaria principal , he muito moder-

na , a que aberta em pouca diftancia da porta da Igreja dá fer-

ventia ao Convento. No tempo da fundação ficava a dita Por-

taria junto á porta, que hoje chamamos do Carro : e ainda

na cafa, que actualmente ferve de Adega , fe vê o lugar do

pórtico, a accomodaçaÕ da campainha, e o principio da ef-

cada , que dava entrada para os Dormitórios. Efta efcada fe

mudou , e fe fez pela parte de fora da dita cafa. Ao íubir

delia fica para o Norte o Noviciado novo
,
que o Padre Pre-

fentado Fr. António de Santo Angelo , fendo Prior deite Con-
vento fez no anno de 1742 com a conííderavel deípeza, que
havemos de individuar, quando chegarmos aos annos do feu

governo. Mas naô devemos retardar a noticia de que foy

obra utiliffima, porque agora tem os Noviços cellas propor-

cionadas, Capella nobre com adornos neceíTarios , e paramen-
tos precifos para a Miíla ; Ciílerna com baftante agua , cafa

de fogo j e todas as mais oficinas, que parecerão convenien-

tes
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1

tes para os íeus minifterios : de force , que fechado o dito
Noviciado fobre fi , he hum pequeno , mas bem compoílo
Convento

; e no baixo delle em todo o feu vão fe fez pa-
ra o paò da Communidade hum fermofiilimo celleiro,

1669 Na mefma paílagem para o Noviciado fica da parte
direita a porta da nobre caía doDefpacho da noíía V. Ordem
Terceira, cujas grandes janellas olhaó para o páteo, onde ef-
tao varias orfkinas do meímo Convento , todas fumptuofas , e
correípondentes á magnificência do Edifício. No lanço, que
vay fechar á parede do Refeitório eftá a fermofa caía de Co-
íinha, onde o Padre Fr. Luiz dos Anjos, de quem mais vezes
temos íailado 5 fez á fua cufta algumas obras de conhecida
utilidade, para íer eftimada porhumadas mais fingulares da
Corte. Tem dentro refifto de agua, que lavando o lageado
do pavimento, e os azulejos de todas as paredes, deixa ef-
tá boa officina aceadiíilma. Entre a dita efcada da porta do
Carro

,
e a da Portaria , no meyo da galaria Occidental eftá

na parede interior a porta, em que já faliamos, do Coriíládo,
que he também hum pequeno Convento com boa Capella,
onde quotidianamente fe celebra MiíTa em hum decentiílimo
Altar, em que prefide a foberana Imagem de Chrifto cruci-
ficado. Tem para os Religioíos Coriítas ceilas diílindas, e
muitas em numero com todas as officinas neceíTarias para os
feus minifterios dentro daquella fegunda cíaufura.

1670 Mais adiante rica a fermofa caía chamada âa CU-
varia, onde com boa fegurança fe guarda o Cartório, e to-
do o preciofo do Convento. Alli fe ajuntaõ nos dias decla-
rados na Ley o Prior, e Deputados da fazenda, que fe de-
nominaô propriamente Clavanos, para fazerem contas , e aju-
ftarem quanto pertence ao governo económico da Commu-
nidade. Servem de Aulas publicas dos Efíudos os dous Ca-
pítulos do Clauftro , em que já falíamos. No chamado Novo
immediato ao Refeitório fe enfinaõ Artes : no velho, onde
na parte interior eftá a Capella do Senhor dos Agonizados,
fe diéra Theologia. A torre he fufficiente , e tem os finos

,

que para o minifterio do Coro nos íao precifos. A cerca do
Convento, ainda que eftreita, ferve de recreação aos Rei i-

giofos, que também fobre as abobadas da Capella mor , e
collateraes tem palleyos defcubertos 3 onde para divertimen-

Cellciroí.

Caía do Dei-
pacho da Ve-
ncravelOrdciQ

Terceira.

Cofinha.

Num. 1181.

Noticia doCo-
riitado.

Caía da Clava»
ria.

Aulas dos cftu-

dos.

Outras partes

do Convento;

k
;

| )|



Carta r?'E1-

Rey Dom
Duarte , e

mercê
, que

por ella nos
fez.

Chronica dos Carmelitas
to lhes baítaa dilatada vifta, quegozaó (como já infirmámos)

do rio, da Cidade, e cambem do campo.

1671 Começou em fim eíle Convento a intitularfe

Real , depois que por falecimento do Sereniííimo Rey D.Joaõ
da boa memoria lhe fubílituio no Trono feu filho primogé-

nito D. Duarte , chamado o Eloquente. Em deíempenho da

intima amizade, que fempre confervou com oSantoConde-
ílavel , e da natural aflfeiçaô , que teve aos noííòs Religio-

fos , logo no principio do feu Reynado nos fez differentes

mercês. A mais eftimavel de todas íoy o conftituirfe Padroei-

ro defle Convento, declarando com honorificas expreíloens,

que o recebia , e a todas as coufas delle debaixo do feu am-
paro para as defender como propriamente fuás. Tudo con-

fta por huma authorizada Carta, que o mefrno Rey mandou
eícrever , e afHnou, achando-fe nos (eus Paços de Almeirim.
Do original delia, que fe guarda no noífo Âichivo ? tirámos

huma copia
, que he do theor feguinte.

Om Duarte pela graça de Deos Rey de

Portugal , e do Algarve , e Senhor de Cep-

33 ta 3 ócc. A quantos eíla Carta virem fazemos faber , que
por nós termos cargo do Moíleiro de NoíTa Senhora do Car-

muy nobre , e leal Cidade de Lisboa 5 e nos

3 , havermos por Padroeiro delle , querendo-lhe fazer graça,

3 , e mercê; nós o tomamos fobnoíía íingular guarda, e fub-

3, fidio , e protecção o Provincial da dita Ordem , Priol , e

3, Fraires do dito Moíteiro 5 e feus fervidores, paniguados,

3, herdamentos , poííeíToens , e lavradores delle. E porém de-

, fendemos a todas as peííoas de noffbs Reynos de qualquer

,, eftado , e condição que fejaõ , que aos íobreditos Provin-

,, ciai, Priol, e Fraires do dito Moíleiro 3 e coufas delle non
35 fagaõ mal , nem defaguizado algum , por quanto nós aífy

temos, e havemos ao dito Moíleiro, e coufas delle por nof-

, fas como dito he. Eem cafo, que algum queira fazer algu-

, ma femrazom , mandamos ás noííasju (liças , que lho nom
3

3

,3Coníintaõ, e que qualquer que lho íiger feja certo, que
3, lho eftranharemos muito , e mais pagará a nós , e a noííbs

,encoutos féis mil reis. Dada em os noííos Paços de Almei-
53 rim vinte e dons dias de Dezembro. Rodrigo Affonfo a fez

3, anuo
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„ anno do naícimento de noflb SenhorJESU Chrifto de mil
i, quatrocentos e tnnra e três annos. ELREY

1673 Por virtnde defta Carta , defde que nos foy en-

ITpIr a

3TU? Co"vento Reo'-> Porq«e fuppofto ha-
vello EIRey declarado por íeu, juftamente fe lhe deve aquel-
la decorofa denominação. Por morte d'ElRey D. Duarte af-

«Z^ /2
r

°f « ,

g°Vern° da Mo™<l™ '«/filho primogé-
nito

1
D. Aflbnfo V, logo nos confirmou a dita Carta conforme

Jhe ftpplicarao o Provincial defta Província , que era o Padre

í * ?^°8°- r '/ ° Pr '0r
J
defte ConVe<"°

.
que era o Padrehr Eftevao Rodrigues, dos quaes já falíamos. Achava-fe onovo Key naquelle tempo em Camarate (lugar do Termo deLisboa) em companhia de íua mãy , e Tutora a Rainha Dona

Leonor, e do Infante D. Pedro feu tio , e Defeníor doRev-
no, quando nos fez a pertendida mercê , que fe expedio pornova Carta de confirmação. Nella affináraÕ o mefmo Rey, a
Rainha Tutora

, e o Infante Defenfor , fegundo confta do ori-
ginal da dita Carta, que fe guarda no noílb Archivo , e da
copia delia, que tranfcrevemos no fim defte volume. Hoje
por novo titulo he efte Convento Real; por quanto o feu ES
Fadroado

,
que competia aos Sereniffimos Duques de Bragan-

ça
,
pertence aos Monarcas defte Reyno, depois que par! fe-

licidade noffa cingio gloriofamente a Coroa Portugueza o oi-
tavo Senhor de tao excelfa Cafa, D.JoaÕ IV do nome, e XXIem numero entre os Auguftiffimos Reys noflbs Dominantes.Com a noticia de tao indifputavel honra havemos por con-
cluído oTomo Primeiro da noffa Hiftoria , onde deixamos de
referir outras particulares excellencias , que nelle poderiaõ
caber; nao por efcondellas á fama, Íena6 por accomodalla*
cronologicamente em lugares mais próprios.

Confirmação
d°EIRey D.Ak
fonfo V.

#
Padroado dcí«

nvsnso„

:i

1

'

i(,

'è

FIM.
'1

Hhhhfo
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DOCUMENTOS
PERTENCENTES A ESTE TOMO PRIMEIRO

DA NOSSA

CHRONICA,
TRANSCRITOS COM A MESMA ANTIGUIDADE

de vocábulos e falta de letras dos feus originaes, que fe guar-
dao no Archivo deíle Real Convento de Lisboa.

Nos taes Documentos , e também nas Declarações necefarias*
que devemos fazer , feguimos a mejma ordem dos núme-

ros
, que eftaõ nos parágrafos da Bftoria.

PARTE L
Do Numero i até 238.

Cha-fe efcrita ávida do noíTo Proto-Patriarca Santo Elias . con-
torrae refere a Sagrada Efcritura nos livros 3 , e 4 dos Reys •

no 2 do Paralipomenon , no do Ecclefiaftico
, no de Malachias

"

no 1 dos Machabeos
, nos quatro Evangelhos , e na Epiftola de

Santiago. Em todos eíles livros fe faz expreffa menção do çran-
de libas. No do Apocalypfe

, pofto que nao fe lê o feu nome
delle entendem os Interpretes citados á margem dos parágrafos da Hiíloriaos vaticinados fucceíTos, que fe haó de admirar no fim do Mundo. Para omais, que dizemos do mefmo Santo , além do que vimos na Sagrada Efcritura,wnlultamos aos Authores de grande fé, que eípecialmente ttatáraõ da íuavida. Veia-íe o iníigne Lezana Tomo 1. A»nal. Fr. Daniel da Virgem MariaTomai. SpecuLCarmelh.làemmVineaCarmel. o livro intitulado Phcenix fa*W Fr. Francifco deSanta Maria///7W Prophetica. Fr. Joíeph de Santa Te-
rela Flores dd Cármen áie zojulii. Eftes, e outros ainda que íejaó domefti-
cos ajuntarão quanto a refpeito do mefmo Santo efcreveraó os eílranhos

^aTo^ZTr
S

n
tam

?
S T dÍta Hiíl0ria

' ^ Tranfcreveremos também
aqui o tiymno TeDenm hudamus , erc. que com termos competentes ao nof-io lantiilimo Patriarca imprimio em feu louvor o Padre Fr. Manoel Ferreira
Keligiolo deite Convento em hum livro, que efcreveo das vidas de alguns SanI
tos da Ordem a folhas 162. Tem antes do ditoHymno hum titulo, que diz .

DE SJNCTO EUA PROPHETA DOMINI, HONOR1S DEI
zelatore extmw

, Fratmm Carmelitarum Duce , ac Patriarcha anti-
auijjimo

, necnon in ultimis temporibm Chrifti Domini Pr<e-
curfore venturo, atque antefignano fiâélijjimo.

H Y M N O.

TE Eliam laudamus, te Thesbitem Tibi omnes Ordines , tibi Reces &confitemur univerf* Poteftates.
h

leveteremPatremomnis terra ve- Tibi Ecclefia: Patres omnes incef.
neratur- Hhhhh % fabi-

lip



iabili você ptoclamant:

SanCtus,San&us,SancT:us, Elias Prin-

ceps Prophetarum.

Pleni iunt coeli , & terra maieftatis

prophetice tuse.

1 e gloriofus Monachorum chorus,

Te Ãnachoretarum laudabilis nu-

rnerus,

Te Eremitarum candidatas laudat

exercitus.

Te per orbem terrarum fancta con-

fitetur Ecclefia.

Patrem tremenda maieftatis :

Venerandumtuum verbum: &uni-
cum ipiritum.

Santtum quoque prophetise tuae fty-

lum.
Tu dux glorise Elia.

Tu Patris adoptivus es filius.

Tu ad liberandum à feculo homi-

nem Virgini Ordinem irtftitaifti.

Tu aci dexteramChrifti iedebis in

gloria Patris.

Chronica dos Carmelitas
Tu non experto mortis aculeo prae-

dicans aperies regna coelorum.

Prxcurfor Chriíti crederis eíTe ven-

turus.

Te ergo, quaefumus, tuis filiis iub-

veni
, quos vaticínio coeleíli docuiíth

JEterna fac cum Propbetis tuis in

gloria numerari.

Sal vum fac Ordinem tuum , Elia„

& benedic hsereditati tuas.

Et reges eos , 6c extolle illos ufque
in seternum.
Per fingulos dies benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in faecu-

lum , & in farcnlum faeculi.

Deprecare , Elia , die ifto fine pec-

cato nos cuítodiri.

Memorare noítri , Elia ; memora-
re noílri.

Fiat interceííio tua, Elia, fuper

nos
, quemadmodum confidimusin te.

In tua intercelfíone , Elia fanéte,

íperavi ; íic lalvabor in xternum.

Numero 502. *

Aqui fe faz menção da noffa abbreviada , e fanta Regra
,
que em bene-

ficio dos íeus profeíTores a tranfcreveremos com a mefma formalidade , que

para fe encomendar á memoria, íe imprimia em Roma no anno de 1626 ,

por authoridade do noffo Reverendifíimo Padre Geral Fr. Gregório Canalis

nas Conílituiçóes da Ordem \ a qual fe acha a folhas 212 do modo feguinte*

PROLOGUS REGULA ALBERTI.
ALbertus Dei gratia Jerofolymitance Ecclefias vocatus Patriarcha , di-

le&is in Chviílo Filiis Brocardo , & casteris Eremitis
,
qui fub ejus obe-

dientia juxta fontem Rliae in Monte Carmeli morantur , in Domino fa-

lutem , & Sancli Spiritus benedi&ionem. Multifarie, multifque modis fancYi

Patres mítifuerant, qualiter quifque in quocumque Ordine fuertt, vel quem-
cumque modum vitxe relígiofa; elegerit, in obfequio Jesu Chriíli vivere

debeat, & eidem fideliter de corde puro, ôcbona confcientia defervire. Ve-
ríim quia requiritis à nobis , ut juxta propofitum veítrum tradamus vobis vi-

tse formulam
, quam tenere impoílerum debeatis.

REGULA ALBERTI.
De Priore habendo, & tribus j?bi promittendis, Cap. I.

ILlud in primis ftatuimus , ut unum ex vobis Priorem habeatis
,
qui ex una-

nimi omnium affeníu , vel maioris , & íànioris partis ad hoc ofícinm

eligatur, cui obedientiam promittat quilibet aliorum, & promiflam íludeat

operis veritate fervare cum caftitate , & abdicatione proprietatis.

De receptiont lo corum. Cap. II.

Oca atitem habere poteritis in eremis, vel ubi vobis donata fuerint, ad

veftrse Religionis obíervantiam apta , & commoda , íecuadum quod Prio-

& Fratribus videbitur expedire.
Dô
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Documentos do Tomo I.

P
De cellulis Fratrum. Cap. IIÍ

Kxterea juxtafitum joci, quem inhabitatepropoíueritis.finguU veílrum

Serfnt affigími
™

' ^ fani°nS partÍS
>
e*dem ce]lute C"V

De communt refeftione. Cap. IV.

T ™n£?f' ¥ ç^F"ni Refedorio ea, qu* vobis erogata fuerint com»Í^K^atqUan leaÍ°nem ***W*f ^iendo, ubicol

Z)<? »*« mutanâêy nec permutando celíulas. Cap V
h.c beeat al.cui Fratrum

, nili de Jicentia Prioris
, qui pro tempore fuent, deputatum fibi mutare locum, vel cum alio penWreT

C C1MD . »

De tMà* Prioris. Cap. VI.

nrim^"
10n VT$ int

[
oitum loci

> « venientibus ad entufem locum

^nSS^ Scdiipoutioneipfius poílmodum, qS

M £><? wtfw/rW /» Q//*//í. Cap. VII.
Aneant íinguli in cellulis íuis , vel juxta eas, die, ac nofle in lege

T x r
^ #w Canonkis. Cap. VIII.H Ji!S Ti™ Clericisdicerenorunt, eas dícant fecun-

Ltem ofTZT* fandtorum Patl?m > &£cclefi« àpprobatam coníue-

dica. tT; S!-1 aS
-r°

n noruntí vinSinti quinq«- v ' cibus Pater noíler»S3hlS
'
GXCeptÍS ÇominiciS, &

4
folemnibuS diebus, in

nofte, videt n
P

-

l*dlítum numerum ítatuimus duplicar! , ut dicatur Pater

catur Só dÍ er
^JWoque^ons fepties íimiliter eadem fingulatim di-

debeatS
' P vefpertma

,
in quibus ipíam quindedes dicere

De non habendo proprhim. Cap. IX.

NSml^fr ÍT^ effe flbÍ
.

pr°prÍUm dkat
>
fed fn* vobis ™™X> communia: & diílnbuantur unicuique per manum Prioris , ideít perFratrem ab eodem ad idem offidum deputltum, prout cuique opus erit infpedis statibus

, & neceflltatibus flngulorum. Mnos aiitem?five mu os proutveíha expoltulayerit neceífitas, vobis habere liceat, & aíiquod anima ium
íive volatihum ad nutrimentum. '

De Oratório, & audienda Miffa quotidie Cap. X.

OJ!^ÍUr

IlK-

prOUt
v
COmTdiusfieri P°te"t, conftruatur in médio cellu-

i^rSlk ' • u
a
?
e per fín§ulos d^s ad audienda Millarum folemnia con-vemre debeatis, ubi hoc commodè fieri potelt.

De Capitulo
, e torreBione Fratrum. Cap. XI.

"T)n?f
il

^
dS

-

qU0C1Ue
rl

ebus
'
velaliis> ubi opusfuerit, decuílodiaOrdí-

^f^àa^T^!f^\XZÍYX^^'x etbm «ceffus, &culpS Fratrum,
íiquas m aliquo fuerint deprelienfse , charitate media corrigantur.

m
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758 Chronica dos Carmelitas

Dejejunw. Cap. XII.

JEjunium fingulis diebus, exceptis Dominicis, obíervetis à feílo Exalta»

tionis Saneis Crucis uique ad diem Dominica; Refmredhonis, nili ínnr-

mitas, vel debilitas corporis, aut alia jufta caufa jejunium lolvi luadeat,

quia necelfitas non habet legem.

De abftmmtia carnium. Cap. X1IL

ABefu carnium abftineatis, aiii pro infirmitatis , vel debilitatis remédio

íumantur. Et quia vos oportet frequenter mendicare itinerantes ,
ne íi-

tis hofpitibus oneroíi , extra domos veftras íumere poteritis pulmenta coda

cum carnibus. Sed 8c camibus iupra maré vefci licebit.

De armis fpirituahbus* Cap. XIV.
Uia veròtentatio eft vitahominis luper teriam, 6c omnes, qui pie vo
lunt vivere iri CEfifto, perfecutionem patiuntur. Adverfarius quoque

-'vefter diabolus , tamquam leo rugiens, circuit, qusrens quem devo-

ret, omni folicitudine ftudeatis indui armaturaDei, ut pofíitis ftare adyer-

fus iníidias mimici. Accingendi funt lumbi veítri cingulo caftitatis. Munien-

dum eft pectus cogitationibus landis ; fcriptum eft enim : Cogitatio íanda

fervabit te. Induenda eft iorica juftitias , ut Dominum Deum veítrum ex to-

tó corde , ex tota anima , & ex tota virtute diligatis , 8c proximum veítrum

tamquam vofmetipfos. Sumendum eft in omnibus fcutum Eidei, iri quo pof-

íitis omnia tela nequiíTimi ignea extinguere. Sine fide enim impoffibile eft,

placere Deo. Galea quoque íalutis capiti imponenda eft, ut de folo Salva-

tore fperetis falutem , qui falvum facit populum fuum à peccatis eorum.

Gladius autem ípiritus, quod eft verbum Dei, abundante* habitei in ore, & iri

cordibus veftris, 8c quxcumque vobis agenda funt, in verbo Domini fiant.

De ajjidmtate operationis ad evitandam oiiofitatem. Cap. XV.

*Aciendum eft vobis aliquid operis , utfemper vos diabolus inveniat oc-

cupatos , ne ex otiofitate veftra aliquem intrandi aditum ad animas vef-

tras valeat invenire. Habetis in hoc Beati Pauli Apoftoli magifterium, pari-

ter 6c exemplum , in cujus ore Chriftus loquebatur. Qui pofitus eft , 8c da-

tus à Deo Pnedicator, 8c Doctor gentium in fide, 8c veritate; quem fi íe-

cuti fueritis, non poteritis aberrare. In labore, inquit, 8c fatigatione fui-

mus inter vos, die, ac node operantes , ne quemveftrum gravaremus. Nora

quaíi nos non haberemus poteftatem , fed ut nosmetipfos formam daremus vo-

bis ad imitandum nos. Nam cum effemus apud vos, hsec denuntiabamus vo-

bis: quoniam fiquis non vult operari, non manducet. Audivimus enim quoí=

dam inter vos ambulantes inquiete, nihil operantes. H is autem
,
qui ejuf-

modi funt , denuntiamus , 8c obfecramus in Domino Jesu Chrifto , ut cum
filentio operantes, fuum panem manducent. Hosc via íanda eft , & bona3 am*

bulate in ea.

De filentio. Cap. XVI.

COmmendat autem Apoftolus filentium , cum ineoprxcipit operandum;

Et quemadmodum Propheta teftatur : Cultus juftitix filentium eft. Et
ruríum : In filentio , 8c ípe erit fortitudo veftra. Ideòque ftatuimus , ut di-

do Completorio , filentium teneatis ufque ad Primam didam fequentis diei.

Alio vero tempore licet íilentii non habeatur obfervatio tanta , diligentius

tamen à multiloquio caveatur. Quia íicut fcriptum eft, 8c non minus expe-

rientia dccet : In multiloquio non deerit peccatum : 8c : Qui inconfideratus eft

ad loquendum,fentiet mala» Item: Qui multisutitur verbis, Isedit animam
fuam. Et Dominus in Evangelio : De omni verbo otioío ,

quod loquuti fye-

rint
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titia: eft, diligenter, ^cautè ítudfai? oM^rvai
"""'

'
'nqU° CUl£US |uf-

mn Dehumilitate ad Príorem txbortath. CaD XVII

Mattb. 10;

V
tra

De bonorando Priorem ad Fratres exhrtatio. Cap. XVIII

: & Eccleiiarum Sfe?S aí-' ?>
P ""

'i

Um fuper caP ita «f-
vos lbernit me ibernS ,

„

•' -^-m vos audlt
>
,ne audit

, & qui

confervationis veto foSSfcSSS fcSS"
^'^ k

!
ipfin,lu

V

°bis«

Siquis autem fupereroaavari i„frSf '
lecundum .q"™ vivere debeatis.

mili tamen^&^f^^ZTrio^^' '^ * Uta"

Finis Regula*.

X Achon, Idibus Januarii anno Domini M. C.LXXI.

PARTE IL
Num. 328.*

Copia da Carta do Padre Fr. Rodrigo deAya.

P. R
L Sírfmto?i^L^SlL^-i» bof falud de V

- ^me de mios -
rtegu^le cfmagaStoSC&l dêSSeSn^^ V

P°r mÍ "'^
tiene íin la opreíon de las enfílí!? f

mi came defu mano
pêro faludabre

P
e' las miefes_Z atento /ff '" ^"í dÍUc

Í°fo eS
'
nó

liga j
-

d , rmli~ ™? atent° a Ia recomendaçom de V. his di-

do
ê
de
P
°u

r

no C?ava

Z

h-o

d

an Smfe de^p ?ST&3V***™ * efc™'
te da juridiçom de los mil" deS £'ane iLfnilo ? Sfe*j

Conv
?

lo? dan"

íiçom dellos i nor 1™ Í« \ a • j !
Ieroí °ln.° lebantado por los de pro-

bo fue la uni'om
P
da LS navidad mccxlx adelante-- Ora lo moti-t^^^^^m^^^%^^^^, cada ciudad

fe boíar 5 en cumnrir ÍS vS n
' V de lo fPinto - » aun ca muefaos an.*

de la guerra deTa
P
frení í '

P°r ? le
í

a dl°S faltaban dineros Por cauia

ca de naturales dós In ,,„„ r
'°™es.P11'"- ~ No al de m3S novedad

mofteiCca &e ^ mifa cató a r/fiT'
da

•

e"'?- de )a Pofrfom d«l"

afb«rè!lí5;$££«.
J
«Essas

todavia, Tpoí fu ftbriS ttenfLr g ' an
!

•' Cond
,

es-
re de<ta corona ca vive

C^ia? po?rSSZ^&^
d̂o

li

'
I

f.tf



C/irónica dos Carmelitas
do pofeíom en íus rentas, i efo va a cuento dei S. r Condes r

.

e ca rige fu ma-

autençom- nfo D. "

-

alonio, ayres,rodrig. s i otros buenos iug?s daqui a eío

foirom , i el S.
r Condr

.

e llamolos de fu naçom como padonado en la pax tan-

to como en lo belicozo- mas no ai ca dizir ultra deito fi no es ca mucho bon-

da la virtud de mios ermanos, ca tienenolor tanto, ca vienen aello baltos

S r
5

s de provindas lexanas con fpirito a recevir nro f. habito- i ai aqui no-

blêza la mas pura- en mi folo ai miferias, i imperfeçom ,
por lo ca ruego

i pido a V. ca a D. s fuplique por mi falvaçom. mora -de Junio xx , e de na-

vidad M. ccccxxi.
f. Rod.° de aya.

Num. 437.
*

Copia de huma Carta delRey D. João III pela qual confirma varias

mercês dos Reys V. João II, e D. CManoel.

Om João por graça de Deos Rey de Portugal , e dos Algavres da quem,

e dalém mar em Africa, Senhor deGuinj,,* da Conquiíla, navegação,

comercio de Ethiopia, Arábia, Períia , a d
?

:

\^, a, &c. Aquantos eíta mi-

nha carta virem , faço faber , que por parte uo Priol , e Frades do Moíteiro

de Santa Maria do Carmo da Villa de Moura , me foy aprefentada huma car-

ta de EIRey meu Senhor, e Padre
,
que fanta gloria haja, de que o theor tal

eítá: : Dom Manoel por graça de Deos Rey de Portugal , e dos Algarves da-

quem, e dalém mar em Atrica, Senhor de Guiné. A quantos eílanoíla carta

virem, fazemos faber, que por parte do Priol, e Frades de nolTo Moíteiro

de Santa Maria do Carmo de noíla Villa de Moura nos foy aprezentado hum
Alvará de elRey meu Senhor, cuja alma Deos haja, do qual o theor tal et-

tá ti Nos EIRey fazemos faber a vos Juizes , e OíEciaes de nofla Villa de

Moura
,
que o Priol , e Frades de noflò Moíleiro de Santa Maria do Carmo

deíTa Villa nos diíTeraõ como tem herdade do dito Moíteiro no termo delia,

onde fe chama a Ahgoa , a qual parte com Symbra de Vilhegas , da qual re-

cebem muito damno , e agravo em lhe comer a dita fua herdade fem lhe fer.

nella coutada : Pedindonos
,
que a ello lhe defíemos remédio , e provizao.

E viíto por nós feu requerimento ; e parecendonos juílo a nós porque na di-

ta herdade do dito Moíteiro nos feja dada coutada á dita ... de Vilhegas nem
contra alguma para que lhe feja guardada ; por quanto alem de a íy fer ra-

zão , nos tomamos as couías do dito Moíteiro fob noífa guarda , e amparo;

e porem mandamos avós, e a quaefquer outras noííàsjultiças, e officiaes,

e peílòas a quem eíte noíTo Alvará for moítrado ,
que o guardem , e o cum-

praõ, e façaõ guardar como em elle he contheudo ;
porque alíim he noífa mer-

cê por efmola. Feito em Beja a vinte e féis do mez de Mayo de . . . Pedin-

donos o dito Priol e Frades do dito Moíteiro
,
que lhe quizeííemos confir-

mar o dito Alvará ; e viíto feu requerimento , e querendo-lhe por ello fazer

graça, e mercê, e efmola temos por bem, e lhe confirmamos aííim, e pela

guiza , e maneira , que íe em ello contem : e bem aflim queremos , e nos

praz , que a dita herdade feja coutada de paílos com pena de hum real por

cada cabeça miúda de pena, e grande cinco, para elles; porque aflim he

minha mercê. Dada em Setuvel a féis de Mayo. Vicente Pires a fez anno

do nafcimento de noíTo Senhor Jesus Chriíto de . . . Pedindome os fcbreditos

por mercê, quelhe confirraaffe a dita carta , e viíto por mim feu requerimen-

to, equerendolhe fazer graça, e mercê, tenho por bem , e lha confirmo,

e mando ,
que fe cumpra , e 'guarde como fe em ella conthem. António Ta-

vares a fez em Lisboa . » .

.

Num. 44/
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Num. 4-4-5
Copa de huma Carta d'ElRey D lona ITT *.i« ; ^

d'ElkeyD Afinnfn v 'a P ?ela 1ml infirma a mercê«ey u. Ajjonjo F, que ÍZ€ntou dom^/m ^^^
D$££*££$&*£!& f

P
rW « dos Algarves daquem, n „comercio da Etiópia, ffi '2^?'! COn(

luifta • ^vegaçaõ 0W**.///
ta virem, faço iaber auéfnir ! f 'í

da
J
ndia

- A quantos efta rrlinfa cari
la Senhora do Carmo de ICl/Z %

d° Pn°í '
e
?
rades do molteiro de nof-

Dom Afrònío o V d fque otW h £°V^ÍT^ huma carta de ElR^de Portugal
, e dos Algar? 1 A n!°?

Aftf° P°r &** de DeoS Ref
ber, que nòs querendlS emra '

elta
íf.

ta ™em
, fazemos ia-

vento, eMofteiro de SantaÁ£S£ '^rfíf' j
10 P

5°V e frades do Con"

mos por bem, e qu*emos<mednir 3""° da n°fla Villa de Moura, te.

dousCazaes léus? que tí£í™' «^.viverem, e lavrarem em
radas íejaõ daqui emdian^ l?a^T° * dlt\Vl]]a >

onde chamaô as Bar-
nhuns emcarregos do Sníelho nem v'J

recuzados
> 1ue ™° ílrvaó em ne~

«em íe,aó tutores
, nem curadoreTl n í?*

1 pi
"

eZ°^ '
nem com dinheiros,

r as forem limidas ^oZrtmt^^^ Peíloas > íal™ fe as tuto!
g'dos para lerem poiTos po SeirnS' "T qUe^ n 'eímo fejaó conftra"

filhem, nem cone, õ áh* Stoíf ^ ^a "ao faô
, nem lhe

rém mandamos aos Ii.ívp !t a ,alguma do feu contra fuás vontades. Po-
Juizes, jg£rtoSes ^efen3 ^T^' e a «^ros quaefquS
ia carta for moítrada n,^ ' S , f ' ^^ouverem de ver e efta nof-
vrarem os ditos Cafaés^n^ q T° °S

.

dlt0S dous Cairos vivem
, e la-

nenhumas das ditas SuíL é^^^ '
nem mandeis conftranger por

pir, e guardar ^m eX ^IT^T '
e$™dãs

>
e façaes bem cim-

bre elloter poftd outro àSum ^JUee^A
ell° he contheudo fem Iheíb-

a vinte e nove dia ? de M fn rT g°^ D*
ada em a noíIa Cidade de Évora

nhor Jesus cííift d mH e
YIC9^ de M°Ura a fez anno de Noíío Se!

naõ guardareis feielhdT naô forS VT°^ã edous
"
Efta <** lhe

e CavaUeiro de lua Gafa a nV n/fíJ 1 p
U
J *¥**> Secretario do Senhor Rey,

que lhes contaafc^4 Infé^il^^P8 Preditos, por mercê
dolhe fazer graça e mercê tnl ° i™

mmi eu requerimento, querei
fe cumpra e^Tit^^^«4^cono de Amaral a fp7 *m t ; ck^

tcllc
J

1Jjenue
,
como le nelía contem

, e Gre-
Shentos e vinte e rTve annoí

Vmte 6 qi ' atr° * Setembro de mil qui-

Num. 519

Niâ?d*a&|^** "743 achamos a felicidade do
no effenckl vem a fa o mefmo PorTnt f

Ça
-

n°S acc 'd
,

entes
> P»«» que

mo favorecido da y«^^X3^f5»ílSfeSí^
Num. 590.

Event^^ % o que nefte Co.
pada do Santo CondeítaveTe fe? rZ^ ?

f^° >.q?
eif fizerada aIam"

ta alampada, podefff fahlrHvreme^^r °^f* ^*™ ^re,a adi"

III Parte da Huloria numero ,z^
C d° Convento

.
enforme referimos na

';'

.«H

PARTS III.
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PARTE III.

Num. 747.

Copia da Carta de Dojçao de varias terras, que EIRey V.Jaao 1fez

ao mfo Condeftavel na Era de 1423 . q™ corresponde ao armo

de Chrifto de 13 8f, poucos dias depois de itmtda a ba-

talha de Aljubarrota.

OminusJoannes gratia Dei Portugália , 8c Algarbiomm Rex. »<*»***

,.,, cimus omnibus qui hanc chartam donationis vidennt , foànos «tf*.

derantes multa, & ftrenua lervitia qu« recepimus de D. Nuno Alvares lera-

ra noítro Condeftabre in hac guerra, adjuvando nos ad defendendum, & 11-

berandumlisc Regna à iubjéâòne Regis CaíteUa; , &ideo volente le toe
gratiam , & mercedem , ex noítra potellate abfoluta , & noitra certa íueíi tia

damusei, ôcdonamus, & facimus publicam donationera mter vivos dLjme,

6c hscreditate , in sternum valituram, deiftis ViJhs & loçis cum fui. Caí-

teilis qux iequntur. Primo Villaviçoia , e Borba ,
fcftremoz, fcvoramontt ,

Portel, Montemor ho novo, Almada, Sacavém, cum luís Keguenguis

Frielas , eUnhos, e Camarate, e Collares cum íuis terminis, e Reguenguis,

êc íervitium reale ludaorum Civitatis Ulisbonx, & íui teimim, K t-omi-

ratum de Ourem cum omnibus terris, Villis, 6c locis, quas Joannes frernan-

des de Andeiro habebat tempore fus mortis, quahcumque moao
,

6c torto

de mós, e o Rabaçal, e Bouças, e Alvayazere ,
eterram de Perna, e ter-

ram de Baíto cum Archo de Baulhi , & terram de Barroío,quas villas, «lo-

ca cum íuis Caftellis, 6c terminis, 6c territoriis ei damus ut diJum elt cum

omni fua juriidictione Civili , & Criminais mero, 8c mixto império, & lub-

jedionetam in perfonis > quam in bonis, 6c cum omni domínio alto, « caxo,

cum omnibus redditibus ', foris , 6c tributis , ÔC pertinentns, & junbus rea-

libus, 6c corporalibus , & non corporal ibu

s

, iicut nos hatemus de jure, vel

de coníuetudine, & melius fi melius poterimus habere, ftúcutea hatuerunt

Reges ante nos ; & prascipimus omnibus Jaabitatonbus , 6c populatcnbus 111

dictisVillis, 6c locis, ut ei obediant , 6c íuis chartis ,& mandatis
,
Sctaciant

pro illo ficut faciunt pro nobis, & ei reípondeant ,
6c luís íuccetfonbus cum

omnibus íupradiítis , ficut nobis refpondebant , 6c íuis íucceííoribus çum om-

nibus iupradicUs , ficut nobis reípondebant , 6c anteceííonbus noítns, mhil

nobis reíervando nifi as alçadas quas ab ipfo veniunt, quas mandamus ut ve-

niant coram nobis , & corredtionem quam mandamus ut corngant noitri cor-

redores in diftis terris, 6c praecipimus omnibus Alcaydes Caftellornm dictarum

Villarum, 6c lòcórum, ut ei ÍVatim dimittant difta Gaftella-, quicumque íl-

lud in quo fuerit Alcayde , 8c ipíis dimittentibus didaCaílella , nos per^hanc

noftram chartam tolimus femel , bis , 6c ter homagia qu£ nobis pro ílhs fe-

ceruntj 6c volumus, 8c mandamus, 6c damusei omnem noílram perfetfam

poteílatem, ut ipfe per fe, 6c per alium poffit accipere, 6c accipiat poíieí-

íionem realem , e corporalem , Sr dominium dictarum Villarum, & locorum,

&reddituum, & ponat ineis, 6c in quibufcumque ipforumjuftitias; 6c Of-

ficiales quos videatur expedire. Item volumus , 6c concedimus , ut nos nec

noíb-i fucceílores quipoft nos venetint, quod non poiTumus revocàre hanc

donationem , nec ei contravenire in parte , nec in totó , 6c damus malam

maledi&ionem omnibus noftris íucceííoribus qui ei contravenerint , & frege-

rint qualicumque fit modo ; 6c etiam damus ei in preílimonio omnes reddi-

tus. 8c jura quos habemus, & jure debemus habere inCivitate de Silvis,&

Loulé , 8c in fuis terminis, ut ea libere habeat , 6c fine aliqua contenrione

in quantum nobis placuerit , 6c ideò mandamus noílrisjuilitiis ut eitribiiant

poíleí-
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latam noitro SffiES1 Snmr^ S^^í "OS fiSnatarn >

&%*
Fernão DombLes a í£ amin 5SS?

yi^effim/ die A^uíti
-
Rex mandavitues a xez anno milleífimo quadragenteílimo vigeffimo tertio.

Num. 803.*
CoÊia da Efcritura de éfcambo que o Senhor Condeftavelfez com o AU

mtrante de Portugal Mtcer Carlos.

S Nu
b

noCiSc1116^ \ 5,
"* tãl de efcambo™ > como eu jv,, -

te dia para todo fempre ^ndeJeOu^ efcambo, e por efcambo
, de"

DõCUm
'
K

DonaBeatnzTrei^Ai' -

V0S MlCQ
l Garl

?
s Almeirante de Portugal

, è a
que depois de vós^TV^ T*

11
?' G tod°S Voír°s afores?

de Lisboa na JudiariavS^T*Sf ***' qUG eU hei em a Cidad^
See, que trouxe aforada?^n*

a da Ferrana
. ' ^lle Partem CQm cafas da

ca, Vqual S^Sfe-^TT CaíaS **?** e COm !ua P ubli"

todofempre como dito hl ?
m efcambo

>
e em efcambo deite dia para

voilas ca^^ZaC%ât^aZ^T-°' efen
°fm qUe h°ra eíiaô ° da*

que agora mando faíe -

*
> dtolwf^LP* d° Moíteir

? >
e ^ja,

devizado
, e poílos os An™ IV g

' P
/

g
- \
Za

'• ^ue entre mi
>
e v°s foy

ferreceal e por d!, ™«
S affi COir

?
íe vai direitamente atteftar no voíio

mkSTque
P
ouve do d to ffi"^ í Trindade

>
e ou* a ^ffi

las, que hora eftao feita?Lnn! 1 i '
e tao boas "ias como aquel-

as vos eu heide fazer £X 1 ? '
qUG me vos a% d^es, as ql,aes

no voílb bakro em cham IT^l^ qT J°
S} V0S Prou§er den*o

eu dito Conde a^dra e
J

madeh-a 1 elhf°d^ dezembargado *
d^do

de fer feitas para refàtámeSn Sofi ltaS cazas
' ^ue affim han"

zer. As quaes^SJ fvos^u heit^. !?
C?3S

'
que V0S eu ^ide mandar fà

fazer as voíTaVcaS anl.a a
™ndar fazer tanto que comefferem de dei-

do em humas 7nQ k?vãLtfS^ Suiza ' <l
ue como forem desfazen-

as ditas cazas folem2sfetra?nl°r
S T™ de H & ]za

>
que ^ando

aquello que fe comnrir nf n,,
q

f ? outras/az^ íerao acabadas íe todo

em dohin ívU demandar °u embargar, fob pena de volo compormos

outrem em voffo nome tomedeS a pofle2 dito c2npcT tê a cazâs e^cades dello tudo o que a vos aproar como de voffa ^Úz" propfa / ttImi * nun-

:~,í.

;.>

'lá

i^

Hl.

r:
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íiunciamos todo direito, e auçom que em ello temos, e pomolo em vos

dito Conde, e por eíla carta vos metemos dello em poíle. Das quaes ccu-

zas os ditos Senhores pedirão lenhos Eftromentos : feitos foraõ dous Eitro-

mentos ambos de hum theor na Cidade de Lisboa vinte e oito dias de Agoíto

Era de mil quatrocentos e trinta e íete annos.Teítimunhas Gomes Martins Me-

ítre da obra do Conde , e Vaíqueanes íeu Almoxarife , Martim Lourenço cria-

do do Conde. E depois deito no dito dia nos Paços do Almeirante a íobre-

dita Dona Beatriz Pereira diííe, que ella avia por firme, e eftavel deite dia

para todo íempre todo aquello que em eito Eítromento he contheudo , q

tudo outorgava fob as clauzulas , e condiçoens em ello contheudas, teffci-

munhas Vicente Eíteves, Afiònío Etleves , e outros. Eu Gomes Lourenço

Tabsl ;om delRey na dita Cidade, que eíte Eítromento eferevi, e aqui meu
final lis

,
que tal he.

Num. 807.

Bulia do Papa Urbano VI para fe fundar o Convento

de Lisboa.

URBANUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEL

Venerabili Fratri Epifcopo Vicenfi falutem , & Apoftolicam

benedi&ionem.

lis Fidelium votis , Mis prafertim , qua Divini cultus avgwentum

refpiciunt y Ubenter annuimus , illaque favoribus projequimur opor*

tunis. Exibita Jlquidem nobis nttper pro parte dileeli filii nobilis vi~

i't Num Comitis de Barcellis Bracarenfis Diecefis petitio conlmebat
,

qtiod

'pfe de própria falute cogitam , & cnpiens terrena in cahfitia , & tranfí-

toria in aterna felici comercio commutare , de bonis fibi à Deo collatis in

Civitate Olyfiponenfi , in fundo próprio, & loco ad id côngruo , ac honef-

to, unam Monafierium fundare, & conjtrui facere , ac pro nonnullis per-

fonis Religio/is ali cajus ex Ordimbus per Sedem Apofiolicam approbatis in

eodem Mmafierio Domino fervituris
, fufficienter dotare proponit. Quare

pro parte ip/ius Comitis nobis fuit humiliterfupplicatum , ut fibi fnndandi,

& confiruendi Monafierium hujufmodi cum Ecckfia , Camiterio , Campa-

niliy domibus, & aliis necejjariis ojficinis licentiam concedere de benigni-

iate Apoftohca dignaremur. Nos igitur pium propofitum diBi Comitis

plurimum m Domino commendantes
,
fraternitati tua per Apcfiolica fcrip-

ta committimus , & mandamus : quatenus prefato Comiti fvndandi, &
confiruendi hujufmodt Monafierium , ajjlgnatis tamen prius per tum pro hu-

jufmodi perfonis in eodem Monafterio , Domino , tit pramittitur , fervi-

turis, dote, & pro con/iruãione Monafierii , Camiterii , Campanilis, Do-

morum, & aliarum neceffariarum ojfiçinartim hujufmodt
'

fumptibus fujficien-

tibus, ac jure Parochialis Ecclefia , & cujuslibet alterius in omnibus fem-

per falvo , authoritate nojlra licentiam latgiaris. Datum Genu<£ y Jexto

Idus Decembris
? Pontifiçattts nofiri anno nmo»

Num. 833,
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Num. 833*
Copia daEfcrttura da primeira doação, que o Senhor Condeíiavel

Jez dos bens patrimoniaes ao Convento de Lisboa.

Keynos d™ PorK

o

a] e í D°m Nu"° 4lvares Percira Condeftabre dos

preíente em ^&dlmtalfi68
'J^^r? dÍt° Senh°r Con^"re

Sito Senhor &nde e teftemnnt

f

llo
°í-
M^ím Vl^nte em a dita Villa pelo

diffe
, que el olhando S ^ ?

1UZ° dl
-

tSS ° dit° Senhor C°ndeftabre
^^Z^m^ví^U^^i^ f m"ltaS mercêSj e honras

' 1ue de
iericórdia

, e pL^ade em tus ^ ^ aVia
*"!CeblldaS Pela fua êiande «*

zia, que naó uzara como dev^r
1^ 111?'08

'
d
?
5 T^es bens, e honras di-

gem Sa^Va deS wrecSSL 'i?^ Porí^ de Deos
>
e da Vir-

to, que confíder^emandíf
E
J!^&^ f7 ^ todo eito conhecimen,

Ba cLde deSa Exorem em fe5tJS*"? í
honra da/irgem Ma*,*

ràõ declarado de qual Jrdem nTfíf,
7eí

í
a
?
ento de

F01s da fua morte acha-

Deos orara* £*;? J
11 he

.

fua vontade que feia, no qual Moíleiro a

dre eSfeHl,a

£33*5 '"**}
*» ^nta^h.a fua Ma-

«ello fel aDeo eá Viram mL^' e le
/
v
Í
Ç° queJe hora de Prefente

damenteno temnn nVhígT ^ /
qUe fe fará mdhor

'
emais compri-~ dfto MXro deíl^IUr eTFe ?

"^
?
de d°tar

'

eW doa-

das dello o A\tn \aJm- • ^S1"18136118
»
e heranças que el avia para porás ren-

fraires onnntmíS ? a fablica da ISr^a do dit0 Moíleiro, para os

p Svere
U
m°m °n^«li^^^^^P^

bens fao pft^ «,,1 r 'j- l
l ^ue lhes comprir, as quaes heranças e

cafdaria
, qll eítTncPteimiS?O™ **"• Prim«? a **^inta da^

ria e & Tha j í?
de °urem

»
e com os bens do Pombal , e de Lei-

nVuto": loenTque £á£Sifo? "" °S °Utr°S CaZaeS
'

e ^as^e
David Necro de Se 1 h? L?í í Pftencem

,
e os bens, que foraõ de

ía V£ SS.1, ^ eU Senhor ha feito mercê
»
e doaçom por fua car-

fom em À£?h
S d

ff " ?08 » V» eftaõ a par da Quinta de Ayres Paes que
de Anlrf ? d,A

Alm
.

ad
n '

3S T^S el fez "* e dos Hefteiros /e Algeno^ ecie Amora e de Arrentella
, e de Corroyos , os quaes Heíleiros e §S™i '

?

de"a°for mento' SÊT? de fe
S
Se"™ey ZãS^J^ èÍS as d°it'aSAfS^Wddks 1^^^^^ q"e PÍf!

toos ou peiToa, ^"el^^^^^^^^
«Jjfquehe theudo em hum privilegio, qíe lhedeu feu Senho^^^cfeUo afínado por fua mão, e pela Rainha Dona Filippa fua mulher epVlo InfanteDuarte primogénito, e pelos Infantes D. Ped o, e D. Henrique feus fiK

o StoSocS 'áB
1

'
e °rde

1

na^óes do Re7no .
que íom em conl r

o

Lv VnntLf d fle
:
qUe d OUVera huma ca«a de noíTo Senhor EU

cmJVoíTel^ T^' q
r
S ?°deíre fazer

>
e fizeffe a di^a doaçom eque fôfle vahofa para fempre fem embargo das ditas Leys. e Ordenações

SL^ffí&SÇ
m
h
0ltr

°u
U fnad

? P°r ^ â° de "«Ao Senhor' ElRey elella-

nlo oSÍ l
^chumbo fegundo eu Tambaliom delia dou fé, e tdWnho

,
aue a ly e vi da qual o theor he efte que fe fegue. tu D teS£raça deDeos Rey de Portugal , e dos Algarves. A quantos efta carta viremfazemos faber, que D. Nuno Alvares Pereira noíTo cSeílabretSSr^

con-

;>
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confiderando el as muitas grandes , e eftremadas mercês , e graças ,

q^e rê-

cebeo deDeos por fua Madre a Virgem Santa Maria
,
que el queria fazer

doaçom ao Mofteiro da Virgem Santa Maria do Carmo , que el mandara la-

zer na noíía Cidade de Lisboa das Aíènhas que outro ly mandava lazer nos

hefteiros de Corroyos , e de Algenoa , e de Amora , e de Arrentella termo de

Almada , e outro íy de outros bens , convém a íaber ; dos bens que forao de

David Negro de que lhe nos aviamos feito mercê, e huma Quinta, que cha-

maõ da Alcaidaria que he em termo de Ourem com os bens delhomar, e

de Pombal, e de Leiria com todos os outros cazaes, e rendas, e direitos,

e foros, e tributos que á dita Quinta pertençaó : e que fe temia, que adi-

ta doaçom
,
que el a íy fizefíe dos ditos bens ao dito Mofteuo nom leria va-

lioía porque era contra as Leys , e Ordenações de noffos anteceílbres , e nof-

ias , as quaes defendem
,
que nhum nom poíTa dar , nem doar , nem leixar

alguns bens de raiz a-Igreja, nem Mofteiro, a quem aíy forem leixados íe-

ja^conftrangido de os vender antes de hum anno, e dia, e nom os venden-

do ataa o dito tempo os perca , e lhes íejaõ tomados para nós. E pedindo-

nos o dito Conde por mercê, que a eito lhe ouvefenaos algum remédio ; e

nós vendo o que nos dizia , e pedia , e querendo-lhe fazer graça ,
e mercê :

de noffa certa fciencia , e movimento , e poder abíbluto , e conliderando em
como eito he ferviço de Deos , e outro íy olhando , e coníiderando os mui-

tos , e eílremados ferviços que nos o dito Condeílrabre tem feito , ouve-

mos por bem, e mandamos, que o dito Çondeítabre poíTa fazer, e faça as

ditas doaçoens ao dito Mofteiro nom embargando a Ley, e Ordenaçom del-

Rey D, Diniz noílo bizavo
,
que Deos pedoe

,
que começa ti D. Diniz pela

graça de Deos , nem embargando a Ley , e Ordenaçom que fez EIRey Dom
AfFonfo fegundo, que começa: Porque podia acontecer ; nem outro ly a

Ley , e Ordenaçom delRey D. Pedro noíTo Padre cuja alma Deos aja , e o ar-

tigo vinte e hum que começa : Item no que diziam , nem outras quaefquer

Leys, e direitos, e Ordenaçoens que fobre efto fejaô feitas as quaes aqui ha-

vemos por expreílas, e repetidas, e anulamos, e quebrantamos, e desfaze-

mos as ditas Leys, e cada huma delias, e todas as outras Leys, e direitos,

ecoftumes, e Ordenações, que eftas doações embargar polTao ,
que taó fo-

mente em efte cazo nom valhaó , antes queremos , e mandamos, que efta doa-

çom valha, e tenha, e feia firme, e valioia para todo fempre , e habilita-

mos o dito Mofteiro de Santa Maria
,
que nom embargando as_ ditas Leys,

e Ordenações
,
que el polTa em íy haver , e receber, e reter as ditas doações,

que lhe pelo dito Condeftabre forem feitas, e poíla aver, e reter os ditos

bens , e Quinta , e Senhorio , e poííe com propriedade deli es depois do anno,

e dia para todo fempre, e fazer dellos como de couza fua própria, a íy, e

pela guiza
,
que o dito Condeftabre pouger de os ao dito Mofteiro dar , e

leixar fem nhum embargo, que feja. Em teftimunho delio lhe mandamos dar

efta carta dada na noíTa mui nobre Cidade de Lisboa dez de Julho. EIRey o
mandou. Henrique de Lisboa a fez Era de mil quatrocentos e vinte e dous

annos. ti E logo por poder da dita carta querendo o dito Senhor Condefta-

bre de todo còmprir ieu propozito, e dezejo, de feu próprio poder, e cer-

ta fciencia, e livre vontade deu , e doou, e fez pura, e livre, e irrevogável

doaçom entre vivos para fempre ao dito Mofteiro de Santa Maria de Lis-

boa da Quinta da Alcaidaria com os bens do Pombal., e de Leiria, e deTho-
mar, e de Ourem, e com todos os outros cazaes, e rendas, e direitos, e

foros, e tributos que á dita Quinta pertencem, e dos bens, que foraõ de

David Negro de que lhe EIRey ha feito mercê , e doaçom, edas ditas Afe-

nhas, e Êfteiros com todas as-íuas rendas, e direitos, e pertenças. A qual

doaçom fez ao dito Mofteiro com condiçom, que o Provincial , e fraires,

ou freira- , ou outros quaeíquer peííóas de qualquer Religião que fejaô, que

no dito Mofteiro eftiverem , e dei lo ouverem o regimento em qualquer tem-

po, que feja , nom poliao vender a dita Quinta, e bens, e Afenhas, nem
par*
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ditoS ro^H^ .:- ou .Pe,,í
i

asoutras de qualquer Religião
,
que no

lo r ini
"? '

and° t0daVÍa Parte das ditas rendas todo Iquel-

e ben \sSE repairamento
,
e adubio das ditas Atentos , e Quinta,

railem ea3nSfl£ ' ^ue era íua ™tade
, que pelas ditas rendas ferepai-Actuem, e adubanem : o mais eme ficar fa rpnJi-n £ j--u r L

"

e bens nm « n wi\~ t
drrenclar

j
°u atorar

,
ou emprazar a dita Quinta

tos aH; 1 fv fií
ila0/^r

i
co™ tanto que os aforamentos, e emprazàmen*

,

l
,,p «*,+,,;« r* a "T-

W;
!

"" fcUlucu '•'niento do Arcebifpo! de Lisboame então for. Ao qual o dito Senhor Conde difle, que roeava e nédia iWíerviço de Deos, é da Virgem Maria tome deito encárlo ™mlS%S
"zurpeluIlídicoT

16:^61"
?

dÍt
? 4?*bifpo noTZÍl] neln a^nlS

gumTwrí^ nem vifitaÇ°m "em ou ra aU

peflbas^dfSiom d^lo °R
eir°' nf\no

?
f^, ou mulheres, ou outrasSfo!Sr E qUe t0

„
davia fe entenda, que o dito Moíleiro,m^l^^f^T38^?5 de ReliSiom 'V em eleíliverem

au T; L Pelloas a q"e ellos arrendarem, e aforarem, ou emorararem ai& « fedã^í?
d
R
llas a E1^y

-

° foro ^e™ e"p™#
«teiSo PomL? J

z
,

e:-
T

E Porque difle, que a Quinta da Alcaidam com
nesSn ãfíta S ^ %'

6 de °Urem he em P r^ada a Gonçalian-

feiaS ™ n \
S

í
reS pelT°aS

'
outorg°u >

e mandou, que lhe nomle,a tirada em quanto el comprir as condiçoens do contrato que lhe deitefoy feito e que o dito Morteiro aja a renda queeí he theSólfeWSella pelo dito contrato : e que acabando o tempo do dito contrato <me e°tom a a,a o dito Mofteiro izentamente a dita Quinta e bens 'Tp^rtenças dd
ídtaTSmítT'

VSTa
° dÍt° GonSfannes non ^bar ne

P
nfaproveitaa dita Quinta

, nem fizer as outras coufas
, que fe obrigou pelo dito contra"to que entom o Provincial, ou fraires , ou freiras , ou outras pelToas de Religiom que no dito Moíleiro eíliverem , lhe poííaõ tirar, eSe áçaôfobre elo o que mais entenderem for ferviço de Deos

, e da vfrkL Mar a"

tnlr °m!°
M0Íteh'°- D/ ^Ual Ûinta

•
eEfteiros,'e AfenhS doaçómao dito Moíleiro com condiçom, que o Priol, ou fraires ou freiras ou1 oÍT

trás peííoas de Religiom do dito Moíleiro fejaõ theudos de dSS 'e fazer

nèl tarade Den
dm

T*
Mifl? Pf?" íaD^ S

'
hl,ã ^ciadabern fo£ne ahonra de Deos, e duas rezadas á honra da Virgem Maria rela almadodito Senhor Condeílabree pelas almas de feu Padre, e de fua Madre e detodos aquellos porque ellos eraõ theudos de rogar a Deos. E que para fedizerem as ditas três Mulas em cada hum dia pra fempre, feja dado en!cargo de as dizer cada hum anno em cabido aos três Fraires de melhor vi-da

,
que 1™ dito Moíleiro viverem

, e que fique em cargo de fuás confeien-nas feas nao diílerem. E na parte dos bens que forao de David Negro fez-Ihe de los doaçom como dito he, com condiçom
, que os a,a fua Madre emfua vida corno os hora mandou, que lhe nom fejao tirados , e que á morteda dita fua Madre . que os cobre , e aja o dito Moíleiro izenramente cZ ascondiçoens íuzoditas, E ainda fez a dita doaçom ao dito Moíleiro com a

con-

;

ifcl

IVSi

»!','

|!| I
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condiçom

,
que em quanto el dito Senhor Conde viver , o regimento ,

e mi-

niítraçom dos ditos bens, e das rendas, e direitos, e uío e fruitos dellos,

taó íomente feja pofto em el , ou em outra qualquer pdloa que a el prouger,

hora leja feglar , ou eccleziaftica para por leu coníelho e mando íe deípen-

derem as ditas rendas, e direitos nas couzas luzo ditas, e nas outras cou-

zas
,
que cumprem para o adubio e repairamento das ditas Aíenhas e Quin-

ta , e bens , e outras quaelquer que el entender mais for ferviçp de Leos ,

e da Virgem Maria, e prol do dito Mofteiro , e dos fraires , ou freiras, ou

outras peíloas Religioías que em el eíUverem : e que depois de lua morte

o regimento, e adminiftraçom dos ditos bens, e rendas, e direitos, e uzo,

e fruito dellos fique ao dito Priol que peles tempos for do dito Mofteiro, ou

outros quaefquer fraires, ou freiras ou outras peíloas Religioías, que delio

overem o regimento que as deípendaõ nas ditas couzas, e no adubio r e re-

pairamento das ditas Aíenhas , e Quinta , e bens como luzo dito he : e com

eftas condiçoens íuzoditas outorgou, e fez doaçom ao dito Mofteiro de Santa

Maria , da Quinta , ebens, e rendas, e direitos, e dos bens de David Ne-

gro , e dos Efteíros , e Aíenhas como luzo dito he , e mais firmemente que

ler polia, nom embargando quaefquer Leys, e direitos , e Crdenaçoens que

fejaò em contrario , que defendaò
,
que nhum naõ pofla dotar ,

nem anne-

xar nem dar nhuns bens de raiz a nhum Mofteiro , nem Igreja. As quaes Leys,

e direitos noflb Senhor EIRey quebranta pela dita fua carta fuzo eicrita quan-

to pertence a efta doaçom defte dia em diante o dito Senhor Conde tirou ,

e quitou, e tolheo e dimittio de fy, e de fuás mãos a pofie Real , corpo-

ral , e civil , e natural , e todo o fenhorio , e propriedade de todolos direi-

tos, e acçoens que a el avia, e de direito devia de aver, e poderia averna

dita Quinta da Akaidaria , e bens de Pombal , e de Leiria , e de Thcmar , e

de Ourem, e dos bens de David Negro , e das ditas Afenhas, e Efteiros , e

das rendas, e direitos dellos , e pos todo o fenhorio, epoíle no dito Mo-
fteiro guardandofe todavia as condiçoens declaradas quanto pertencem á di-

ta Quinta da Alcaidaria e aos bens de David Negro , e das ditas Afenhas pa-

gando o dito Mofteiro a EIRey, e aos íeus fucceílores o foro como el era theu-

do de pagar. Rezalvando o dito Senhor Conde para íy , ou para quem fua

vontade for a adminiftraçom , e uzo , e fruito dos ditos bens e rendas del-

los em fua vida para as mandar deípender naquello
, que mais entender for

do ferviçp de Deos, e da Virgem Maria , e prol do dito Mofleiro como fu-

zo dito he. E por efta doaçom diífe, que metia, e meteo depoíle corporal

o dito Mofteiro da dita Quinta , e Efteiros , e Afenhas e as condiçoens fuzo

ditas, e ouve, e prometeo por firme eftipulaçorn de nunca hir, nem fazer

couza contra ellas em todo , nem em p?rte em nhua guiza : e fe algua ra-

zom , ou folemnidade faltaííe para o comprimento , e firmeza defta doaçom
de fua certa feiencia a ouve , e quiz haver por accabada , e comprida como
fe em ella foffe pofta , nem embargando quaefquer Leys , e direitos , e gro-

zas, e façanhas, e opinioens de Doutores , e outros direitos, e Ordenaçoens
quaefquer que fejaô em contrario : as quaes EIRey em efto pela dita lua car-

ta ha todas por anuladas, e quebrantadas , e manda que naõ hajaõ lugar. E
o dito Senhor Conde pela fua parte quanto a el toca e pertence o outorgou;
e mandou , que todavia a dita doaçom feja firme , e eftavel para todo íem-
pre , e prometeo de nunca revogar em todo , nem em parte em nhum tem-
po por nhum cazo

, que acaeceíte nem poífa acaecer. E diííe , e outorgou
,

queleixavaa fua benção a feus herdeiros que depois dello vierem, que guar-
darem , e comprirem , e fizerem comprir e guardar pela guiza que eirTelU
he theudo. E por firmeza deito mandou a my Tabaliom fuzo dito, que fi-

zeííe defto três Eftromentos de doaçom todos de hum theor os mais firmes,

que pudeíTe , dos quaes Eftromentos mandou , que hum dellos eftiveífe no
Cartório da Sé de Lisboa , e outro no dito Mofteiro de Santa Maria na Ar-
ca das outras Efcrituras , e outro na Camera do Confelho da dita Cidade de

Lisboa
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para efto fiS» h± f* aS Efcri

í
uras do dito Coníelho

' Teftimunhas qíe

Poentes luZnTf^8
'
G r°gadaS Pdo dito Senhor Conde que eftiverao

S Sé de T^L ,
C
f 1

e ou!°/gou a dita doaçom ta Vaíco Annes Conexo

Slv«Alí^' ,

e Gjl
17
A,yres Efcrivom da Puridade do Conde t- Joaó Gof

SsStt MaÍiÍh í^ 1

,

1 a
,V
eD^g° DominSues, e Gonçalo Rodrigues Prior

íonlo e Aftn < ^ Vl
J
a

'
ElteVaó Vicente

>
e Gil Òias

>
e Rodrigo Af-

ceníe T.fif
U° Me

!
eS Contador do Conde

,
e outros. E eu Martim vL

Doaçom eZQm
A

dltaVÍlla Pd° dit0 Senhor Conde, que eíta carte i
me^&fir n í ?T "l™ ' ,

todaS tres eícrevi
>
e em ™** huma delias

doaçom J«£ G tâl h
l*

h 5U fuz°dito Condeftabre que por firmeza deita

hrÍ^m£rY P°,
r minha

„mao '
e mandey fellar de meuSello^ Condefta-bre s joao Gonçalves s Vaíco Annes ^ Gil Dias ti EftevaÕ Vicente ~ Af.fonfoEfteves ç Gil Ayres- Rodrigo Affonfo- Gonçalo Rodrigues

Num. 840. *

Çtfii <& Efcritwra do Auto dapoffe, que fe tomou dos bens doados
ao Convento de Lisboa.

S tíÍÍw* q
3
e na E

í
a í mil quatrocentos e quarenta e dous annos, Tin- r>„, "rrr

íte ínÊ, M
S ° me

r'

de
,
Se
Íembro na Cidade delisboa dentro no Mofteiro

D°C
'
V1IL

to loan 5Í n ir'T* °^^« manda fazer na dita Cidade , fendo no di-

Goncflo e $2vf °S

?
nrad°S FnGomes Prio1 deflb meímo

>
e Fr. Luiz, e Fr.

áe^n S,rÍ
ay Vaí2' e

{
rayJ°^ de Santo Efpirito, e fray Álvaro, e frayjoaõ

^3E£?ft •*
eftâyJ2aõdeTalaveÍra, eYray joaõ Gonçalves criado do

dto1ffií
a
S;/

,Df
?
l08
r
d0 d

/
t0 Moíteko tod°S de

P
reíente dent™ 2

deita* fe L F?
° °Utr

? H prefente Gil Ayres criado do dito Senhor Con-
tffeSL' «

?fcrivom da fua puridade todos juntos para eito que fe adian-

Cidale e?*?& Hf
my Aft°ní° Diniz Tabaliom delReY em efta i3£

Awsfov i^ftí^S
UnhaS

'
qUS a° diante fom eícritas

'
L°g° Pel° dito Gil

tJuí
°7SSÍ 3 U

.
ma

g.
ro

í,
ura^m efcrita era pergaminho da qual o theor

íàcãJrtíw
qUant

p°
S Síla

f

^

u^om virem
,
como eu Nuno Alvares Pe- p

n^o Príni?
6^Reyno^e Portugal

, e do Algarve faço meu certo lidl
**"»*<*

mo Piocurador avondozo
, e fufficiente a fy como ello melhor e mais comiSSft^Sf' e de direita mais valer GilA^m^TcdXEfcuvom da minha puridade, que ello por my , e em meu nome poíTapôre ponha no Mofteiro de Santa Maria £ Cidade de Lisboa na Arca dasE^

S^J°ài^jíí^^ Eíbl^ em que hetheudo huá doaçom, que
2 A?rXÍ??

Moílei
í° de certos bens (convém a faber) da minha Quinta

rera^de tr>S°n í°" do/oraba
]' ede Leiria, e de Thomar, e SS£

JS-fití ? n •i?T
mS re

.

ndas
'
e di^itos que a ella pertencem e dos bensque forao de David Negro de que meu Senhor ElRey me ha feito mercê e^T^tV FeT dotera10 de Almada ' Q^ d- comoTs ;u!

^Jnfvfc Lí
a dlta ^rca das outras Efcrituras poíTa tomar

, e tome Eílro-

ZT^rofo
COSSr

't
° de

f
qual(

3uer Tabaliom
,

P
que prezente eftiver aoqual eu rogo que os faça a fy , e pola guiza

,
que el vir , que poffa de êfei-to equepo^o dito meu Procurador forem requeridos. Òmrofy , doui pí

ÍSn% «T^ a° dlt° P1
^yres meu Procurador, que pormy /e em meu

fnTní? P°r
'/ P(?

nha ° dit° Moíleiro de Santa Maria, ou
J

qualquer pef"

Z'J?JeU ?°dQl tlVer em POÍI
"

e da dita Quinta, e Eíleiros, e Alinhasde que affim faço doaçom
, e das rendas, e direitos dellos : e que pofía em

£2 .re renTiar
í.

e retlUncie todolos direitos, e acçoens que ataa ahora ouve nos ditos bens , e rendas, e direitos dellos , e que ponha todo

Z e™<tlf
e n°

r
t0 M0Ítdl'°

'
° L1 de qual£

3
uer

> ^ue dello for procurtdoi
,
e mofhador em feu nome, e cobre todas cilas còuzas, e cadahuã dei-

Klckkk ias

ir«
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las eu dou todo meu poder comprido ao dito Gil Ayres meu Procurador , que

poíía fazer, e dizer por mim , e em meu nome tudo o que eu fizer , e dizer,

e poderia fazer, e dizer fe a tudo preíente fofíe por minha peííba, e tudo

o que em razom diíto pelo dito meu Procurador for feito , e dito eu o hei, e

prometo daver por firme, e eftavel para todo íempre como fe por mim fol-

ie feito , e dito fob obrigamento de meus bens ,
que para eito obrigo. Fei-

ta foi efta procuraçom , e outorgada pelo dito Senhor Conde na fua Came-

ra dos léus Paços Dalmada, vinte e iete dias de Setembro. Era de mil quatro-

centos e quarenta e dous annos. Teftimunhas Diogo Afionío de Sequeira
,

e Affonfo Eíleves criado do dito Senhor Conde, e Nuno Gonçalves da ma Ca-

mera , e eu Vafco Lourenço Tabaliom do dito Senhor Conde em a dita Vil-

la
,
que a eito com as ditas prezente fui , e eíla Procuraçom de mandado,

e outorgamento do dito Senhor Conde efcrevi* eaqui meu final fiz, que tal

he pi A qual Procuraçom afy moítrada, e liuda como dito he, logo o dito Gil

Ayres inoftrou * e por mim Tabaliom fez hum Eftromento publico^ efcrito

em pergaminho feito , e affinado por mão deMartim Vicente Tabaliom em
Almada íegundo por el parecia , no qual era theudo entre outras couzas, tral-

lados de certas cartas de noíTo Senhor EIRey D. Joaò ,
que Deos mantenha.

Outro fy era theudo huã doaçom
,
que o dito Senhor Condeftabre fez ao

dito Moííeiro de Santa Maria, dos bens que foraõ de David Negro, e das

Afenhas , e Efteiros , e da Quinta da Alcaidaria com íuas rendas , e direitos,

e pertenças, a qual doaçom era com certas condiçoens em ellas contheudas:

e moftrada a fy a dita doaçom , e a dita Procuraçom , lego o dito Gil Ayres

por poder delias em nome do dito Senhor Condeftabre diííe, que el punha,

e de effeito poz ao dito Mofteiro em poííe dos ditos bens de David Negro,

e Afenhas, e Eíteiro, e Quinta da Alcaidaria com todas fuás rendas, e di-

reitos que as aja afy , e pela guiza , e condiçom , que lhe o dito Senhor

Conde delias fez doaçom: e requereu logo a Vaíco de Moura morador em
Almada, que prefente eftava, que em nome do dito Mofteiro de Santa Ma-
ria como feu Procurador , e adminiftrador que era por carta do dito Senhor

Conde
, que tomaíTe, e apropriafle a fy a poffe dos ditos bens , e direitos,

e rendas. O qual Vafco de Moura vifto o requerimento
,
que lhe pelo Gil

Ayres era feito para tomar , e apropriar a fy a dita poíTe em nome do dito

Mofteiro, moftrou e ler fez por mim íobre dito Tabaliom huã carta do di-

to Senhor Condeftabre aflinada por fua mão , e fellada do feu Sello , fegun-

do por ella parecia , da qual carta o theor tal he jn A quantos efta carta

virem, o Condeftabre vos faço faber , que por quanto em nua doaçom
,
que

eu fis ao Mofteiro de Santa Maria de Lisboa das minhas Afenhas , e Eftei-

e da minha Quinta da Alcaidaria , que he em termo de Ourem , e dos

bens de Pombal , e de Leiria , e de Ourem , e com todas as rendas , e direi-

tos, que a ella pertencem, e dos bens, que foraó de David Negro , de que
meu Senhor EIRey me ha feito mercê , e doaçom , e he contheudo

,
que

eu por mim, e por quem em mim aprouver aver adminiftraçom dos ditos

bens, e das rendas, e direitos dellos em minha vida, e quedeípenda as di-

tas rendas na fabrica da Igreja do dito Mofteiro , e nos ornamentos delia, e
no mantimento, e veftir dos fraires

,
que em el eftiverem , e nas outras cou-

zas que entender por ferviço de Deos , e por mim efta adminiftraçom norri

poflb fazer: porem fiado de Vafco de Moura morador em Almada faço Pro-

curador , e adminiftrador do dito Mofteiro , e dos ditos bens , e rendas \ e
direitos , e que os poíía meniftrar , e requerer como Procurador , e tomar,
e tome em nome do dito Mofteiro a pofle dos ditos bens, e rendas , e di-

reitos , e dar quitaçoens dellos em nome do dito Mofteiro , e as poíía def-

pender na fabrica da Igreja do dito Mofteiro , e nos ornamentos delia, e no
mantimento , e veftir dos fraires , que em el eftiverem , e nas outras cou-
zas

,
que lhe mandar defpender por ferviço de Deos , e prol do dito Moftei-

ro, afy e tao compridamente como as eu faria # e poderia, fazer, e polo po-

der,



d
Documentos do Tomo L

e tudo^o 2£ o
e

dtoV^n
d/a
M
doa?om * <J

ue eu af7 * ao dito Moíleiro
,

nome do dko MoSeiro .,
' *í°Ura em raZOm delte fizer

>
e dÍ1Puzer «»

tavel para todo emne ' T ° *? '/ pr°Tt0 de haver Por &me •
e e*L

em parte eninenh^ '
e.Prometo de no" hir contra ello em todo, nem

eltas couíSfm nome Z^ Clancelaria
> 51

ue b
n
em

,
e direitamente faria

dar efe "arta Se™ a^
°j°nVQnt°' ^^imunho de^ ^e mandei

O CondeftahrP n ™ 5
mada

'
Vmte e fete dias do mez de Setembro.

^ení^ZsZos^ J
A
ãÓ deLis

,

boaafez
'
^ra de mil quatrocentos e

&, loeooditoVafcoVmA ^. «rta affim meftrada
,
e liuda como dito

dodito
S
Mofte?o rtJí

OUYaàiílQi qUQ
f

em P£der ddla
>

e em n^
direitos, epSençaTddio; ^T^/ '7

-

ã P°íe dos bens
'
rendas

>
e

do dito MoEo Ç
e nl' °

S haV
í

a daqU1^ diante P°r íeus Pr°Pios
dita os áxtnl rui P a

l0r avondamento logo no dito dia e Era íuzo-

ba iom e as Sáffi}
C ° dí° Vaíc

?
de M°Ura cheSaraÔ preíente mim Ta-

mas cazas on líí a
ã$ ã° ^ante ekritas a Judiaria da di ta Cidade a liu-

lo?o o ditòr A
eíl°m n0

,

dlt
?

l0§° » ^ue foraó do di^ David Negro e
e fm f«í nn

yreS P°r P°der da dita procuraçom do dito Senhor Conde
co de Ka líp-n

]T de P°^ o íito Moíleiro em peíToa do dito v2
dkoDavSN?Jí

PlQcl
i
rador

,
e mmiftrador das ditas caias, que forao do

tonvem a fiSvíff í?
m n° dÍt° l0g° da Judiada a Par da Sina§°ga Gmní

teceram
lab

r̂

da^ellas que pertencem ao dito Senhor Conde, e lhe acon-

PedneX f nnÍFf^f *? partidas
*
A 1ualPoffe tomou P<» toa,

Io nasditas cazas ffit*^» iarrando as portas íobre fy, entrando lo-'

Jí^wF •

todalas ostras couzas, que forao de David Negro . aue fom n*ditaJudiaria que ao dito Senhor Conde pertence
, e a el acontecerão norbem da dita doaçom a el feita pelo dito Senhor Rey e por ben da, dS

&££?? Gntre d fdtas
'
e amuíhet quefoy do^koD

P
avW NeCro edaQuinta de Camarate termo da dita Cidade

4
com Ls rendas, edkííos' aue

to ne. Kllo meimo das ditas Afenhas, e Eíteiros, e da Quinta da Alçai

SmeTitoM^'^?' «Pertenças. O dito Va^eMourn em
las dias co^.fw tomoi\loS .

e appropriou em fy a poíTe de tol2

entreSe 1™ SS-V
6
Ifí

3
? '

e
r
lreitos dellos

'
aveWfe de tod° por

ma dfnas fobre 7v t° ^w™ í7 ?mo de as Pe3ar Pel° Pé cada nu-
Slf

3
£ y

j- >, ^uaes bens do dito °avid Negro o dito Gil Avres

orador e^fniLlr^^ ^ pefl°a d° dit° Vaíco de Moura feuX!curador, e mmiftrador como dito he, quanto à propriedade, ecom condi

HsSs bens °eS
IV

d
eS **!? d° di? Senhor óonSeem íua vida houvetle os ditos bens, eiendas, e direitos dellos em fua vida , e que á fua mor-te fique izentamente ao dito Moíleiro fegundo na doaçom quilhe odka

feto Outra d
l0

Al
feS

,
he

-

thea
fr

E^nt° P^tencern a"fi et
tm enS /f.

AJaidaria, e Cazaes, e rendas, e direitos dellos meteo

qufes c3afò díotfTÍ^' C°m° daS rendas e direitos de,Ias
>
^

Sf£.™°^^ í
ItoVafcode Moura em nome do dito Moíleiro pedio efteEílLomento, e dous e três mais fe lhe compriílem eíTo mefmo o dito Gil

m
y
o
e

dko SeXr CW^ p
C°^e P5dio outros tantos Eílromeatos ^

^^^^SffL^S?8 f°raÓ t0d°S de hum the°r no dit0 dia
.
mez

L^p ^ j
Teftimunhas que prezentes forao, o dito Gil Ayres Ál-varo Pires Vedor da obrado dito Moíleiro, e Pêro Contive, mandador e.

Jíkkkk z Lou-

n» ;



C/irónica dos Carmelitas
Lourenço Gonçalves , e Eftevaõ Bafques , e Lourenço Affonfo , e João Lou-

renço Pedreiros ,
que lavraô na dita obra , e Martim Afionío Eícudeiro de

Gil Ayres , e Èítevom Vicente partidor , e Pêro Gomes lífcrivom , e judas

Aecarrom , e Bulhamim Zagas judeos , e teítimunhas , e eu Affonfo Dinis Ta-

baliom íuzo dito ,
que a eito prezente fui , e eito Eítromento para o dito

Senhor Conde efsrevi , e aqui meu íinal fis
,
que tal he , &c.

Num. 850*

Carta do Mefire de Aviz ,
pela qual faz ao Senhor Condefiavel doação

dos bens de David Negro,

Om João pola graça de Deos Meítre da Cavalaria da Ordem de Aviz,

e filho do muito nobre Rey D. Pedro , e Regedor , e Defenfor dos Rey-

nos de Portugal , e do Algarve. Aquantos eíta carta virem fazemos faber ,

que nós querendo fazer graça , e mercê a Nuno Alvares Pereira noíTo vaílal-

lo, edarmos-lhe doaçom comprida logo deite dia para todofempre ael ,
e

a todos feus íucceífores ,
que depois de el vierem , de todos os bens de raiz

de David Negro Almoxarife que foy delRey D. Fernando noffo Irmão ,
que

Deos perdoe, e aja nos ditos Reynos, afíim os que el regia á íua mão , e

havia poííe, como outros quaefquer bens, que outras peflòas quaeíquer, e

de qualquer condiçom trouxeílem , ou miniítraítem por el. Os quaes bens

lhe nos mandamos tomar por muitos desferviços ,
que fez a nós ,

e a eíta

Cidade , e damoslhe completo poder para el haver os ditos bens, e cobrar

a pofle dellos, e fazer dellos e em ellostodo aquello que lhe prouger co-

mo de íua própria poííeíTom. E mandamos, que por virtude deita noffa car-

ta , el por íi , ou por quem el em feu nome poííe tome , e poíTa tomar a

poíle , e a propriedade dos ditos bens fem outra authoridade de nenhuma Ju-

ítica. E mandamos a todalas Juítiças deite Reyno a que eíta for moítrada, que

o mantenhaõ na dita poffe dos ditos bens , e lhe ajudem de os haver ,
e co-

brar fe lhe comprir , elhe nom ponhaó fobre ello embargo nhum á noíla mer-

cê , e darlheos ditos bens livres, eizentos, e fem embargo nhum. Outor-

gamos, que em nhum tempo por nhuã guiza nom vamos contra eíta doa-

çom em parte, nem em todo o mais prometemolo de comprir, e guardara

ele a todos feus fucceífores pola guiza, que em ella he theudo iem outro

embargo, nem contenda nhuã. Em teítimunho deito lhe mandamos dar ei-

ra nona carta affinada por nós, e fellada do noíTo Sello dante em Lisboa féis

dias de Março. Era de mil quatro centos e vinte e dous. ta Fray Joaó Mef-

tre de Aviz.

853.*Num.

Doe, X.

Cofia da Carta delRey D.João I, pela qual confirmou a Doação, que ao

Senhor Condefiavelfez dos bens de David Negro,

DOm João pola graça de Deos Rey de Portugal , e dos Algarves. A quan-

tos eíta carta virem , fazemos faber ,
que Nuno Alvares Pereira noíTo

Condeítabre nos diffe , que fendo nós Regedor dos ditos Reynos lhe fizemos

alguãs doaeons, e graças , e mercês , e lhe demos alguns preítimos , aíTim de

algumas Villas, Caítellos , e de Lugares , e tetras, julgados, e Quintas, e

Reguengos, eCazaes, e herdades , é bens , e rendas, e direitos como de ou-

tras couzas fegundo mais compridamente he theudo nas cartas , que dello

tem. R por quanto el diz, que ainda de nós nom ouve confirmaçom das di-

tas couzas , e que alguás Juítiças, e outras peflbas fe lhe oppoem fobre ello

.embargo diaendo ,
que lhe nom devem fer guardadas as ditas doaçoens, e gra-

ças
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velle de nós os ditos Eíleiros , Abras, e terras dellos por titulo de afloramen-

to para el, e todos feus herdeiros , e íucceílores por certa cantidade e pen-

çom de paõ ,
que a nós , e a noílbs herdeiros , e fucceíTores deílem em cada

hum anuo: para ele ieus fucceílores em eítes Eíleiros , Abras, e terras del-

ias fazerem as ditas Aíenhas , e edifícios , e todo o ai que quizerem ,
e por

bem tiverem fegundo a forma ao diante efcrita. E por honde nós com mi-

nha mulher a Rainha Dona Filippa , e o Infante D. Duarte primogénito ,
e o

Infante D. Pedro , e D. Henrique meus filhos, ávido primeiramente conie-

lho fobre o que dito he, e com aquella íolemnidade que em taes cazos^o di-

reito requere com Dom Joaó Arcebifpo de Lisboa , com o Doutor Joaó das

Regras , Gonçalo Vaíques de Mello , Affonfo Annes das Leys ,
Gonçalo Pi-

res , Eftevom Alvares
, Joaó Afíbnío de Santarém todos do noíTo Conlelho ,

e

com Álvaro Gonçalo noíTo Chaníeler mór, Gonçalo Lourenço Efcrivom. de

noíTa Puridade , Joaó Affonfo de Alenquer Veador de noíTa Fazenda ,
confide-

rando as ditas doaçoens, e fobreditas razoens: e guardando outro fy como

hy non foi achado quem quizeíle lançar iobre os ditos Eíleiros para em el-

los fazer as ditas Aíenhas , e que fazendoas o íobredito Condeftabre fe íeguia

por ello grandes defpezas , e era forçado de as fazer, fegundo a natura e for-

ma deíTas Aíenhas , e edifício requere. Por nos quitarmos do fobredito prei-

to e demanda , e por todas as ditas razoens, e cada huã delias damos por ei-

ta noffa carta deíle dia para todo fempre ao dito D. Nuno Alvares Pereira

noílo Condeftabre para el , e todos feus herdeiros, e fucceíTores que depois

dei vierem por maneira de tranfauçom j avença , e amigável compofiçom a

foro, e por titulo de aforamento o's fobreditos Eíleiros, Abras, e terras, e

angras dellos para em ellos , e cada hum dellos fazer as ditas Afenhas ,
e ou-

tros quaefquer edifícios quantos , e quaes ellos quizerem em elta maneira ,

que fazendo el , ou os ditos feus herdeiros , ou fucceíTores as ditas Afenhas,

eílando eíTas Afenhas moentes , e correntes, dem anos, e a nofíos herdei-

ros e fucceíTores em cada hum anno por cada huã roda de Aíenha com fuás

mós correntes, hum íeíieiro de trigo, que fom oito alqueires de trigo por

eíta medida que hora corre. Queremos outro fy , e outorgamos, que el pof-

ia dar, e doar e em feu teítamento leixar , e efcambar , e emprazar, aforar,

e vender fem outra qualquer guiza , alear ao feu MoíTeiro de Santa Maria,

que el manda fazer em Lisboa, ou a outro qualquer Moíteiro, Igreja, ou pef-

foa as ditas Afenhas com ieus direitos , e pertenças : e ainda que efto MoíTei-

ro de Santa Maria , ou outro qualquer Moíteiro , ou Igreja , ou peffoa fejaõ

de tal condiçom , que por Leys nonas , e de nonos Anteceflores , e outros

quaefquer direitos Civeis, e Canónicos , e coftumes dos Reynos , nom pof-

iaó haver, nem gainhar por algum titulo eíTas Afenhas, nem outros quaeí-

quer bens , os quaes todos , e cada hum dellos por aíuzo dita a vença tranf-

açom e aforamento , e amigável compofiçom , e com fuás clauzulas, econ-

diçoens ferem mais firmes Revalidas, de noíTo próprio movimento e poder

abfoluto , e certa íciencia em quanto , e todo dito he, e cada hua parte dei-

lo contradizem revogamos , e tolhemos , e aqui avemos por expreffos e no-

meados ainda que taes fejaõ
, que ajam em íy clauzula derrogatória. E por-

que outro fy em algú tempo poderia íer dito , que ao tempo da feitura dei-

ta avença compofiçom , tranfauçom, e aforamento valiaó mais por titulo

de aforamento os ditos Eíleiros , Abras , e terras dellos , e dariaõ mais, que

a pençom fuzodita \ e que eíTa pençom era menos da metade do jufto pre-

ço do que então pudera fer achado por fazerem as ditas Afenhas, e edifí-

cios, ou eflas Afenhas feitas moentes, e correntes, e cada hua delias pode-

riaó acreicentar, e multiplicar em as rendas , e pençoens delias mais, que

a fuzodita pençom feja intiudo que paiTaria mais alem do jufto preço , e ame-

tade, e muito mais; nós por tirarmos as ditas duvidas, e porque noíTaten-

çom, e vontade he, que o dito Condeftabre efeus herdeiros , e fucceílores,

e Mofteiros, e Igrejas ou peita fuzoditas ajaó as fuzoditas Afenhas pela gui
za
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fa fazer era cllos , e dellos o que bem tiver , e que polia os ditos Eíteiros,

Abras, e terras, e Afenhas dar, e doar , vender, aforar , e leixar , e em ou-

tra maneira emliar por quaes , e quantos preços , ou a quaefquer peííoas al-

fim Mofteiros , e Igrejas, como outras peffoas ainda que pelos direitos íuzo-

ditos os nom poffaõ aver , revogandoos , e anulandoos pela guiza iuzodita ,

e como ditohe: e poros muitos , eeftremados ferviços
,
que nos el iempre

fes deípois que nos começou a fervir fervindonoe femçre bem e lealmente,

e nos ajudando a ganhar e tirar os noífos Reynos das mãos de noílos inimi-

os , em cuja fngeiçom e dura fervidom eítavom , a qual doaçom dos ditos

ifteiros, Abras, e terras dellos , e Aíenhas, que porentom hy foram e ef-

tiverem feitas entre nós , e outrogamos que valhaõ , e tenhaõ íem embar-

go da Ley primeira, e fegunda cap. Debkis bonornm fubUtis , liv. 7. cap. Qu&

fitnt regalta concl. x. e de todos os outros direitos Cíveis , e Canónicos
, e Leys

nonas, e de nofíòs anteceíTores , e coílumes dos ditos Reynos, ou outros

quaefquer direitos , os quaes todos pela dita doaçom por ler mais firme, e

valioza tolhemos, e revogamos, e aquiavemos por expreílos, e nomeados

com fuás clauzulas derogatorias. Nos outro fy deíle dia para fempre por efta

nona carta prometemos por nós, e todos noílos herdeiros, e fucceflores a

guardar , e manter os ditos aforamentos , avença , e tranfauçom, e doaçom da

guiza forma , e maneira que em ellos , e cada hum dellos he theudo , e me-

lhor fe melhor puder fer, fuprindo para ello toda a folemnidade que mifter

feja , e non vir em contrario nem por nós , nem por outrem de direito nem

defeito em publico nem efcondido. E mandamos a todos noífos Veadores, e

Officiaes que os noífos direitos e terras ouver, e procurar, que nom ponhaõ

embargo ao dito Condeftabre , e outros fuzoditos em os ditos Eíteiros, Abras,

e terras , e Afenhas , e rendas dellos fob pena de noíía mercê , e dos noífos

encoutos , e a todalas Juftiças de noílos Reynos que por el
,
e por feus fuc-

ceíTores forem requeridos que lhe façaõ ter , e guardar todo o que em efta

noíTa carta , e em cada huá parte delia he contheudo, e em teftimunho def-

to lhe mandamos dar efta carta affinada por nofla mão, e pela Rainha mi-

nha mulher, e pelo Infante D. Duarte primogénito, e pelos Infantes Dom Pe-

dro , e Dom Henrique meus filhos , e por os fuzoditos Dom Joaõ Arcebif-

po de Lisboa , o Doutor Joaõ das Regras, Gonçalo Valques de Mello ,
AfFon-

io Annes das Leys , Gonçalo Pires , Fernando Alvares
, Joaõ Aífonfo de San-

tarém todos do noíTo Confelho : outro fy pelos fuzoditos Álvaro Gonçalves

Chaníarel mór, e Gonçalo Lourenço Efcrivom da noíTa Puridade , e Joaõ Af-

fonfo de Alenquer Veador da noíTa fazenda. A qual carta mandamos fellar

de noíTo Sello de chumbo. Dada na nofla mui nobre leal Cidade de Lisboa

vinte e nove dias de Setembro o mandou EIRey. Henrique Dias de Lisboa a

fes Era de mil quatrocentos e quarenta e hum annos. EIRey ts a Rainha a o

Infante D.Duarte ta o Infante D.Pedro ts o Infante D.Henrique s o Arcebifpo

de Lisboa fcs Gonçalo Vafques £3 Aífonfo Annes {=; Joaõ Affbnfo ts Gonçalo

Lourenço ts Alfonfusú Joaõ Lourenço j=s Gonçalo Pires ts Alvarus t=i Fernan-

do Alveres.

Num. 865. *

Copia da Carta d'EIRey D. Joaõ 1, pela qual nos ábfolveo de pagarmos o

foro dos CMoinhos de Corroyos.

DOm Joaõ por graça de Deos Rey de Portugal , e dos Algarves , 6rc. A
quantos efta carta virem, fazemos faber ,

que D. Nuno Alvares Pereira

noíTo Condeftabre nos diffe, que el por noíTo confentimento , mandou fa-

zer huma caza de Aíenhas no Efteiro de Corroyos , termo de Almada de que
lhe nós havemos feito mercê de juro, e herdade, na qual caza diz, que ha

três pares demos correntes , e moentes de que em cada hum anno era theu-

do
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a fy o dito Mofteiro de poíle delia , e recebendo fruitos , e novos •, que o di-

to Senhor Conde achara em íeus Cartórios certas Eícrituras publicas, pelas

quaes achara que a dita Quinta da Alcaidaria , e fuás pertenças, nom era lua

de direito , nem lhe pertencia , nem a podia dar , nem doar ao dito Moítei-

ro de Santa Maria , nem a outra nhuma peffoa
,
porque achou ,

que era
,
e

pertencia de direito áCapella de frol de Rola, que era da Ordem doHoípi-

tal
,
pela qual razom diíle

,
que el renunciava a dita Quinta , e pertenças del-

ia á dita Capelia de frol de Rofa , e lha mandava logo entregar por lua car-

ta, eque porem quanto pertence a dita Quinta, e pertenças delia, que ir-

ritava, e havia por nhuã adoaçom
,
que aly delia havia feita ao dito Moi-

teiro de Santa Maria de Lisboa: e que outorgava , e mandava, que por tal

doaçom o dito Mofteiro nom podelTe mais aver , nem ouveffe a dita Quinta,

e pertenças, e direitos delia , mais todavia a ouveffe, e aja a dita Capelia de

frol de Rofa a quem pertence defeito, porque el a outrem delia nom podia fa-

zer doaçom, pois lua nom era como dito lie. E em todalas outras couzas

contheudas na doaçom que el afy havia feito ao dito Mofteiro de Santa Ma-

ria de Lisboa diíle, que el a retificava , e aprovava, e confirmava por fir-

me , e boa para todo fempre, aly , e pela guiza, que em ella fez mençom. E,

outro fy o dito Senhor Condeftabre diíle
,
que entre os herdamentos , e ren-

das de que el aíy dotara , e fez doaçom ao dito Mofteiro de Santa Maria de

Lisboa ,
que fom contheudos na dita doaçom , que el afy fes, feita pelo di-

to Martim Vicente Tabaliom de Almada
,
que aílim fom os bens ,

que foraó

de David Negro de que lhe feu Senhor EIRey havia feito mercê ; e quedef-

fes bens lhe fizera doaçom com condiçom ,
que fua Madre os ouveffe , e lo-

graffe em fua vida , e que á fua morte íicaílem izentamente ao dito Moftei-

ro , fegundo eito todo mais compridamente nos ditos Eftromentos de doa-

çom feitos pelo dito Martim Vicente Tabaliom contem : e que ora el con-

viera com fua Madre em tal guiza
,
que ella leixaffe os bens de David Ne-

gro , e as rendas , e direitos dellos por outra renda
,
que lhe el dito Senhor

Conde por ello puzera. E que porem el dito Senhor Condeftabre prázia, que-

ria , e outorgava
,
que da feitura deite Eílromento em diante o dito Moftei-

ro de Santa Maria de Lisboa ouveffe, e aja por todo fempre todos os ditos

bens, que foraô do dito David Negro com fuás pertenças, e rendas, e direi-

tos dellos. E diffe
,
que de hoje em diante tirava , e logo de effeito tirou de

íy , edefuas mãos a poíle; e direito que tinha , e de direito podia ter nos

ditos bens , e que punha tudo fob poffe , e íenhorio do dito Mofteiro
,
que

os aja livremente fem nhum embargo como na dita doaçom
,
que dellos ha

feita ao dito Mofteiro he contheudo fem a condiçom, que na dita doaçom

he poíta em effeito da dita fua Madre , a qual el ouve , e ha por nhuã , pe-

la convença, que aíy fez com a dita fua Madre como acima fas mençom : e

ifto faz com condiçom que el dito Senhor Conde por fy , ou por quem el

mandar , aja em íua vida a adminiítraçom dos ditos bens que foraô do dito

David Negro, e de todolos outros que el fez doaçom ao dito Mofteiro de

Santa Maria de Lisboa fegundo na dita doaçom primeira he theudo. E por

eira declaraçom que o dito Senhor Conde fas em razom da dita Quinta da

Alcaidaria , eílo mefmo pelo adimento que fez em conrirmaçom dos bens

do dito David Negro o dito Senhor Conde diffe , que fua tencom nom foi

nem he de a dita primeira doaçom fer mudável em outra nhuã couza, mas
que em todas as outras couzas, e fem efta declaraçom , e adimento a avia,

e prometia de de aver por firme, e eftavel para todo fempre afy , e pela guiza,

que nella he theudo. E por firmeza deito mandou dello fer feitos os ditos

três Fftromentos para cada hum dellos fer pofto com os Eftromentos da dita

primeira doaçom cada hum em feu lugar como os mais eftaô. Teffimunhas,

que a todo eito foraó prezentes Martim Gonçalves de VafeoncellosCommen-
dador da dita Villa de Almada, e Nuno Gonçalves Alcanforado, eGil Ayres

Cavalleiro criados do dito Senhor Conde, e Vafco Aftbnío Alcayde de Lou-
lé,
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Chronica dos Carmelitas
ws, & eamdem Ecclefiam Romanam ferventim augeatur, hvjufmodi fip-

plkatwnibus indmati difcretioni tua per Apofiolica fcripta mandamus : qua-

tenus eadem pojfefflones , & bona, /i , á poftquam Ma diÚvs Nvnius pie

donaverit, ut prafertur, authoritate nojira etdem demui ad ufus pradi-

cios in perpetuam Jtudeas applicare, anneãere, & unire\ confiitutwnibus

Apojíolkis , necnon ftatutis & confuetuáintbus domns , & Ordinis pra-

diflorum, juramento, confirmatione Apofiolica, vel quacumque firmita-

te alia roboratis , & aliis contrariis non obftantibus quibufcumque. Datum

apud S. Antonium extra muros Florentin. 1 6 Kalend. Augufti Pentifiçatus

noftri anno quarto.

Num. 903.
#

Breve do Serenijjimo Cardeal Legado D. Jfonfo, pelo qual nos confirma

a doação das duas partes dos frutos da Igreja de Sacavém.

Om Affoníb por mercê de Deos » e da Santa Igreja de Roma ,
Cardeal do

titulo de S. joaó, e S. Paulo, infante de Portugal , Arcebifpo de Lií-

boa , Adminiftrador do Bifpado de Évora , e do Moíleiro de Alcobaça ... Fa-

zemos laber a quantos efta noffa carta de annexaçaõ , e uniaõ , e approva-

çaó in perpetuum virem
,
que pelo Prior, e Conventuaes do Moíleiro deNof-

íà Senhora do Carmo deíla Cidade ds Lisboa nos foi aprezentada huma carta

do Duque de Bragança meu primo , affinada de feu final , e Sello de fuás Ar-

mas da qual o theor lie o ieguinte de verbo a verbo. ^1 D. Theodozio Du-

que de Bragança , de Guimaraens , e de Barcellos , &c. Faço faber aos que

eítà virem
,
que avendo eu reípeito como o Moíleiro de Santa MARIA do

Carmo da Cidade de Lisboa da Ordem dos Carmelitas foi fundado pelo Con-

deílabre D. Nuno Alvares Pereira meu quarto avô
,
primeiro Senhor delia Ca-

ia
,
que a noíto Senhor aprouve

,
que herdaífe : e como os Padres da dita ca-

fa eítaõ ora recolhidos, e vivem em reformação, e virtude
,
pelo que tem

neceííidade de mais renda para que a dita reformação íe poíTaíbíter
,
e o fer-

viço de Deos, e culto Divino fejamais acrefcentado em a dita caza ; como
Padroeiro que fou in folidnm do Priorado , e Igreja de Santa Maria de Sa-

cavém do Arcebifpado da dita Cidade , dou meu confentimento para que íe

annexem as duas partes dos frutos , e rendas da dita Igreja ao dito Moílei-

ro de NoíTa Senhora do Carmo in perpetuum , ficando a terceira parte ,
que mais

remanece para o Prior, e Reitor da dita Igreja \ e que feja do meu Padroa-

do , e de meus fucceíTores como ora he : aprazendo diífo a noílo Senhor Pa-

dre , ou a quem para effo feu poder tiver. E por certidão dello mandey fa-

zer eíla por min; aífinada, afellada com o Sello das minhas Armas, feita em
Évora a quatro dias de Novembro. Diogo Figueira a fez anno de mil quinhen-

tos e trinta e quatro annos. O Duque.
<J]

E nos foy pedido por mercê, que

viílo lio confentimento do dito Duque Padroeiro , e a caufa deíla anexação fer

legitima pela muita neceííidade do dito Moíleiro a quizeílemos fazer mperpe*

tuum na forma do direito, e annexaçoens, e unioens, e incorporaçoens , as duas

partes dos frutos, e rendas da dita Igreja Parochial de Santa Maria de Saca-

vém deíla Dieceíe ao dito Moíleiro do Carmo deíla Cidade in ferpetuum,Q que

íkaíTe a terceira parte dos ditos frutos , e rendas para o Reitor da Igreja que

pelos tempos for , e que a dita Igreja feja do dito Padroado do dito Du-
que como ora era: E viílo por nos feu dizer, e pedir fer jufto , e fanto:

e fendonos certos
,
que as cauzas contheudas na dita carta do Duque Padroei-

ro faó verdadeiras , e que ho Prior, e Padres do dito Moíleiro vivem em re-

gular obfervancia , e reformação, e virtuofa caridade, e tem muita neceííi-

dade de mais rendas para íe poderem íòíter , havendo a illo refpeito, e a que
o cul-
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\
nc°r

P°Smosu^ W*«* as ditas'duaS
de Sacavém /que hora ven^^ f í dlta parochial Igreja de Santa Maria
mo

,
e reze va^ofa?e catVt/?°^

te
,

mp
?
S

-

enderao dit° Moíteiro doCai>
que pelo tempo forem l 51

e
T
d°S dltOS f

í,

U1í°S '
erendas Para os Stores,

JS« luceS para ã^re^n
Igre

'a

:

C
°
Pa

í
roado delIa ao dito D^e

*
e

los tempos forem oSoS 5 "?'
t
a°S ArcebiíPos de Lisboa, que pe-

e confirmar a
™ aSSSi?

88-*1 dlt&^* Para os ^vermos de inítituhir,

haverào^ Sto" ReSK^ na maneira 1ue for direito ... Salvo quenaó
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?
a forma deíla noíla anexação, união, e ia-

te di Tta itl à oueT^ lnte
í

r° effeit°
'
tanto^ ° d*° moderni Rd-

ra que fe T em ™ ? he ***! °U tr^eder <&la por qualquer mane -

ca**« /
orenl"andamos a todos noílos Officiaes, Vicários e luíri

&.teáSM^^ÍS?.; T^liaá
> °» EfcnvJ q™èlog
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o
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dêlr ,x „ • - p "
•
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nem embargo, que a ella fe.

££*.«? M CldadedeL^oa,ax. de Outubro Lopl 'd? Matos a fe**°' Afíbnfo Cardeal infante.

Num. 907.*

iWi^W* *%»^M f«/ confirma a âoaçaõ das duas par*
tes dos frutos da dita Igreja de Sacavém : e manda fui-

pender a demanda
, que havia.

Tí S^f7 f
f
ÇO fa

.

ber
_,

aos que efte Alvará virem, que havendo refpeito P**JP*
r^lV v -

P
r
a P^fí6^8 efcdta me in™* dlzeV o ProvLdaK££ *e maisReligiofos do Moíteiro deNoíTa Senhora do Carmo defta Cidade de& Sul fofdSbX d

qUe
,-f

Cga
?' 5

3 reP°fta d° -- Procurídor £voroa a qu. rói dado vifta da dita petição, e por lhes fazer mercê por ef-

vet 'po?<5fí co^lSJ
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? ^ fT*Vp defeito em cazo ^o hotveiie por taltar coníentimento Real na união, que fe fez ao dito Moíreimd

nL n
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?
eS d°S fRlt0

?
da Igreja de Santa mLua doW de Sacavém

roa e Pdor d?d^
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nÇa5
**
C qU£ a demanda <*ue ° dito Procurador da S-roa, e Inor da dita Igreja tem movido pelo dito refpeito ceíTe e naô v»mais por diante

: e pagarão de meya Anata ao ThezouSo mal 'delias au?

Srril- ? ir • tKf°/W* quarto de íeu recebimento como fe vio pormdaodoEtade íua receita. E mando aos Dezembargadores e Tui"
5&A? - S

l •

PeííbaSa qUe ° co^ecimento diíto pertenci? que cumSraoefte Alvará inteiramente como fe nelle contem
, o qual me prâz

q
que7aíhatenha força, e vigor, como fe foíle carta feita emmeu nome fpor mimafinada fem embargo da Ordenação em contrario. Francifco Nu'nes a fez èml;isboa a cinco deJulho de mU e feiscenms e trin^ ^ nico pTq \

Farinha o fez efcrever.
^iscentos e trinta e oito. Pedro Sanches

REY.

Num. 914
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Num. 914-.
*

Carta de confentimento do lllufiriffimo Ordinário, parajejios fazer doa-

ção da Ermida de Noffa Senhora âo Cabo.

Stevam Gonçalves Coigo de Lisboa, e Prior da Igreja de S. Pedro deTor-

. res Vedras, Vigairo Geral , e Logotenente no Eípintual, e íemporai

do muito honrado... Senhor D. Joaó por mercê deDeos, e da Santa igreja

de Roma Cardeal da dita Cidade , e perpetuo adminiítrador da Igreja Catne-

dral, e Arcebiípado deffa mefma. A quantos eíla carta de conlentiinento ,

e authoridade virem , faço Jaber, que Diogo Mendes Commendador de ^ezim-

bra me embiou dizer
,
que em a dita fuá Commenda de Cezimbra he hedih-

cada huã Ermida, a que chamaó Santa Maria do Cabo, que he logo de

grande romagem , e devoçom : e que el vendo , que fe no dito logo ltivei-

iem homens de boa vida, que o culto divinal, e a devoçom leria acreicen-

tada , e oradores delia por graça de Deos fariaõ grande proveito a a dita Er-

mida , e a a dita Commenda /porque os aclos militares mais ílaõ em ora-

çoens
,
que em ferro darmas : e que porem elle por o bem , e íaude de lua

alma, e remuimento de feus peccados queria fazer pura, e irrevogável doa-

çom da dita Ermida , e offerecia o dito Oratório , e logo onde elle irá ao

Moíteiro de Santa MA RI A do Carmo da Cidade de Lisboa para os do dito

Moíteiro porem no dito Oratório Frades da dita Ordem, os que elles enten-

derem
,
que fom aprodeiros para o dito logo para hi dizerem Miílas, e pre-

garem fe cumprirem , e aproveitarem ao dito íogo , e Commenda como dito

he. £ porque o dito Comendador nom podia fazer a dita doaçom da dita

Ermida ao dito Moíteiro fem interbindo para ello authoridade ordinária, e

confentimento do dito Senhor Cardeal , ou do leu Logotenente ; e que po-

rem me pedia
,
que lhe deíle para ello meu'8

'confentimento , e -authoridade ;

eeu vendo o que me o dito Commendador dis, ea pedir embiou por eícri-

fo : como a dita doaçom he boa , e honefta , e he acrefcentamento do culto

divinal , doulhe o meu confentimento antepoendo a ello minha authorida-

de ordinária com intrepoíiçom de degredo. E mando que ello poífa fazer ,

e faça à dita doaçom da dita Ermida ao dito Moíteiro de Santa MARIA do

Carmo com as clauzulas neceflarias , e mando que íeja firme ,- e eílavel pa-

ra todofempre. E em teftimunho deílo mandei paffar eíla carta dauthorida-

de, e confentimento do meu final , e Sello da audiência do dito Senhor Car-

deal. Data em a dita Cidade de Lisboa , vinte e dous dias de Fevereiro. Dio-

go de Ferreira meuEícrivom a fez, Era de Noíío Senhor jESU Chriíto de

mil e quatrocentos e quatorze annos. Eítevam.

Num. 920.*

Copia da Patente
, que o Doutor Fr. AíFonfo de Alfama , aliás

Leitão , fendo Provincial deu ao inviclo Condeílavel.

Doc.XFlH T7 Rater Alfonjm de Alfama facr<e Pagina Doclor, humilis Vicárias Ge-

<Xs nèralis , & jervus fratrum familiarnmque , & bemfâFtorum Ordinis

fratrum BtatiJJimtf Dei genitricis Jemper Virginis CMÀRI<iy£ de Monte

Carmeli totius Dominationis Regnortim Portugália , & Algarlm, per Re-

•verindifjimum Pairem , & Dowinum Magiarum Ordms Dominum fra-

trem JoBànem Gros Felicijjimo , inclitoqife Domino Comeftadilt farnoji/jirno,

invitiijjimo ,
fempcrque viãori fupradiclcrum Regnoriijn Portugália

, fpe-

cialijjimo Domino nófiro ?
atqm Patrono

? & Fundaiori finguUrijJimo no-

í ftri
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tSZZTíl'-***? »*«!*. Domino N«h, Alvarí PtreÂ

fTJ,!LPímíI^^aÍ'rÍC"^^«W de Monte LalZtZL

/-«««.» pe mmoeZt^ í& 'm L"m'm mJt" ^ Monte CarmeUfe-

»«wW? «itmplert, & comod.us utiUtatem totius no/tri Ordt-

ftZS*$*"£ celeb?vim™> & continuam», CapuuluL nofiruL

clufroi, Z .
' '^ut "a >»*nfif'»"t» lotam diem mentis ejuídem in.

& /at«ordZe?orL
f
Zt- ff* C™"' * *#*«** "*«*>

Ayres pZ s ÍPr J/^* t,»nCmfs & venerabiUs fratria

s4hXÍZi^,T\f'^^ & *# mri *W*J»&
mi voto 7/Trj fi pr,eM" Cmvm"" Uúxbonenfc; mm/unam,
Tl o'-

C defiámo ommum fWrum totius no/lrí Vicaliatm 3*
cárm7t Jjf%' ' B

'r

a,iJ}Ín" Dei GcnitríasCHJRl^E deMontl

«/a»* pLÍT j
Monafleru fore pertrtpma tus armos e/a, pios hue

r» i-
•" u°mino

, e^ 4 Bened/ãa Viromt MARJr /F Ja m„ *

ta nnl ^atmeítJarum àtgnt Deo famulatorum, cujas orationes /<> ™
m£tT7 *°* #'.""*> <?>" **«*<* àé excelejoLfanZ I }utCarmelttas, fperantes in Benediãa VirPine Matre fJ? Ah Zí
per'mtijjim* exttmatioms femper victor femíer feli* ^ i / J

w ce«* ejMARl^yE rirgtm, ima ,pfi BeneâiB* Vireim MAR], jp

raèTlfV' D°mÍ"" ^" '^MonafcriumSZÍVm^irabhs conltruatonts, m«t ab hae die Dom.no «ofiro Sank^pZ/Zr
Zr\

"". mZâ""' Miam,,*
, á- Domino nollro PrJnGenTaliMa'

y*jnjto uommo jhòU, & Benediãa ViminitMARIc /F Mntri r

Rra Zl rCV'"' f fmP'r venerem,,,-, & homremvs amhoritate Z

Pleriati»

;*
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flenam authoritatem , & pote/latem no/iram, ut in cunÚis diebus vita

veftra , ufqut ad ultimam dum filieis obitus veftrt , incluíive , non folum

ifiius Conventus veftrt Ulixbonerifis, fed etiam Conventus Maura; , & fu-

per univerfos, & fingulos fraires noíhos prafentes , atque futuros , ut fu-.

pr omnia bona temporalta habita , & habenda admimítretts, fiinu , &
nos facere pojjumus-, mandantes ommbus nobis wfenoribus , in virtute fan-

ela obedienua , & fub pana rebelium , neemn excomunicationis quatmus

in ommbus vobis obediant , ficut, & nobts obedire teneniur. In cuius rei te-

ftimonium manu própria prafentes literas firmavimus , & íigillo noftri Ge-

neralis Vicariatus ojjicú comunivimus, & mambus propriis quatuor Difint-

iorum noftri Capituli Provincialis , & figillo communitatis , Jlve prafa-

ti Conventus Ulixbonenjis juffimus roborandas. Data tn m/iro Cmveníu

VUxbonenfi. Anho Vomini M.IUL XXIII, & xxiii die menfisjulijzl

Fr. Alfonfus humilis fervas JESU Chrifti, ac totius Ordinis Carmelita-

rum Regni Portugallia Generalis Vicarius ts Fr. òancius de Aybar Licen-

ciam in facra Pagina ç Fr. Ayres Prior p Pr. Didacus Egidius Prior.

Fr. Stephanus Rodericus.

Num, 922.*

Copia da Eftritura de doacao, que o Senhor Condeftavel fiz defte Con-

vento de Lisboa à nojja Ordem.

EM nome da Santiflima Trindade Padre Filho , e Eípirito Santo , e da Vir-

gem glorioía Santa Maria fua Madre, fejao certos os que eíle eítromen-

to publico , e outro tal , ambos de hum theor virem , como no anno do naf-

cimento de Noflb Senhor JESU Chrifto de mil quatrocentos , e vinte e

três annos, vinte oito dias do mes de Julho na Cidade, de Lisboa
,
dentro

no Moíleiro de Santa Maria da dita Cidade, eftando hy o mui famofo, e

honrado Baram Dom Nuno Alveres Pereira Condeftabre em prelença de my
Gomes Martins o moíTo Tabaliom d?ElRey em a dita Cidade, e teílimunhas

adiante eicritas. O dito Senhor Conde difle, que grandes tempos avia
,
que

-cl reconhecendo as grandes , e muitas altas graças, e honras , e mercês, que

de Deos , e da Virgem Santa Maria fua Madre, avia recebudas
,
que pre-

puzera em fua vontade de edificar, e fazer o dito Moíleiro de Santa Maria
com intençom de o dotar , e lhe fazer dello graça para a fua Ordem do Car-

mo para os fraires da dita Ordem para fempre em ello fazerem ferviço a

Deos , e á Virgem Santa Maria : e como quer que houveíle grande tem-

po , que o dito Moíleiro foíle começado , e a Deos graças já era acabado ,

e fempre em ello moraíTem , e eíUveffem frailes da dita Ordem , que el po-

rem nunca o provocara , nem declarara , que era da dita Ordem de Santa

Maria do Carmo, nem que lho queria dar: e que eílo guardara fempre em
fy, entendendo por bem, e por ferviço de Deos, e pollos fraires dellos vi-

verem melhor, e íe nom alterarem por temerem que fe bem non vivei!em
que el faria outra couza do dito Moíleiro. E que porquanto el no dito Mo-
íleiro via fraires bons, e virtuofos, e que vivem bem , e em ferviço de

Deos
,
que el declarava fua vontade, que ataa hora em o tempo tivera guar-

dada. E que daqui em diante provocava o dito Moíleiro fer da Virgem Santa

Maria , e da lua Ordem do Carmo, e que fazia dei pura doaçom para fempre

á dita Ordem com todas as rendas , e direitos que o el ha dotado para os

fraires da dita Ordem, aíli nos que hora hy eílaõ, como os que depois vie-

rem, e em el fecviraõ a Deos , e á Virgem Maria, eáíua Ordem. Outorgou,

c mandou
,
que a dita Ordem aja logo a poífe do dito Moíleiro , e das ren-

das
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hrTbargo
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e que eíta do^om íi
*

e tiaires., que hom l^õ ?! f" ^^'f' ligeiramente, queoPriol,
em cada hum auno n!nf^U1 e? dwnt

f
forem no dito Moíleiío apartem

guam em cada hum ?â ? ^S-^ melhores do dito Solteiro, que d?
SenhorGonde CÍ ^"oMiflas, convém a laber as três por di "dito^

, íegundo he íheudo na S"?
** ieU^ e

5
Utra F ela alma de & m£

das renda*, que lhe dw TàSffi?' ^T^ dUl° teZ ao dito Moíteiro
vaparalempre. A le^unda rS, Ç°m dllle

' q"e aPP™vava
, e confirma*

acaeliendo o que ffl1
! ^ "1

'
que em

-

vida ddle á'«° Senhor Conde'
venhaó algun ? frahW n i?

^
'
qUG "° dlto Moíteiro eílem

»
ou a eito

el por ierfiVo deS emeÍT^ ^' °U a,aÕ °"tras condiçons
, que

Prelados oumSo ^' qUe na° cumPre de eftar a^Y • quer felaó
& logc» lançarfor, t?^13

'
°U OUtro q«a]quereftado,'qSe os poS^VShÃE^ °i

;
tra auí°?dad^o Geral, nem de ouTro

íerviço de Deof e daV^ M°
S *"** d

í
dita °rdem q^eíquer que por

em vída dela?toSen I10TS ^
ária entender. E a; terceira condiçonV eme

ditas rendas ££ dol^
delias couza íe nom por feu mandado

4
p ÍÍS

deíPendaô >
ne™ & faffa

pender no repairanSnÇS do d?toífaflito^SSffl?
fe^V6 deí"

mantimento dos frair™ ^ „-,
-solteiro

,
e Uiraufto

, e cazas dello e
viço de^os e davLL M A

°UtraS CO
u
Uzas '

J
que el mais eníe*der por /eJ

dito Moíteiro.' E outTô fv J1ú£!* ' £^ d
? ?

rio1
'
e fraires <*eÍIo, e £

efto Convento com [eus Lmpanheíos aue^ T feUS dkS P°ffa eíW «
Ço deDeos naquellas cLS ? «íml ' q cTflg°,tem '

eviver em fervi-

leiro em que hora eftáh£Í,' £, ***' W el mandou fazer no dito Mo-

to R Fr.Wo DaEa vg*IqSlA^SS? ^l h"m Eílr°men-

gal, e do Algarve, e Fr Dinanrní- f
a dita Ordem noReyno de Portu-

Licenciado, f o Doutor p,PdX ? ^?!^ 1' ^ ^^ '
e Fra7 San<*o

e Fr. Rodrigo
, e Fr. Pedro e Frav a2 ?^a°

",
e 5" Joa5 de Santarém,

efto todos ?,rezentes foraô'outor/arad oIS d° ditoMo^iro, que a
tal ambos de hum theor, èSol que S, ^^^ Pedira5 ° utr°
res Cavaleiro Veador paraaí^^^^Sc^^^^^nes Cónego da dita Cidade, criadoSSSf T^' f

Vafque An-
tevês Defpenfeiro do dito Serinor r!ní °* C,°nde * e L°urenço Ef-»

moíTo Tabaliaô íbbredito
, que efte EftromPnt

UtraS
'
E GU Gomes Martin« o

theor efcrevi, e aqui n^&fef^Sf
1^ e OUtro tal amboS de hum

Num, 967.

Ciente aleVam^aO^nCS^^tó^^ÍW ^e
Convento, enao porque o Santo C*«a 7a

prizao
» qu

,

e fica mais próxima ao
te ao dito' lugar Kfto que SS^h^-3^^ determinadamen-
a etoCommimioadebteWaôilSm^?01' — de

.

caridade naô «cou
vancia immemorial deSo ^

^

'^ Pam ° continuarmos
'
a obfer-

mo Fundador. '
e ° exemPlo que nos deu o noflb;,piiffi.

Num, 1017.

raoos primeirosFundadores,
qU|^»^^S^

q̂ue

,,,.!'
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que o dito Padre ainda tratou com Religioíos, que alcançarão ao dito Con-

de Santo. Affim o dizemos no Prologo : e naõ pode mito haver aimculda-

de alguma, porque alem de conitar de hum monumento firmiíLmone cer-

to q"ue cabia no tempo. Dos livros defte Convento confta, que o dito Pa-

dre fora delle Prior a primeira vez no anno de 1556: e como he fem duvi-

da que para iemelhante emprego devia ter já baltantes annos de Habito; po-

daria ainda achar Religioíos de larga idade, que tiveílem conhecido ao dito

Santo Condeftavel: e para iffo bailaria ,
que tiveílem oitenta annos e me»

nos. Donde íe prova
,
que as memorias eícntas pelo dito Padre i^r. Manoel

de Góes merecem eípecialiílima eftimaçaõ.

Num. 1253.*

Copia de huma guitaçaS, que patfou o Oficial, que concertou a alam-

pada do Santo Condejiavel,

T)nr YY iS F claro que recebi do Padre Fr. Manoel Sancriftaõ 5U000 pelo concerto
UOC. AA. ;ll

daalam^ada do Senhor Condeftabre, que íe pcem em a lua íepultura,

ede que pado eftou o certiíiquo por efte de minha letra e final
,
em Lisboa

30 de
M
Mayo de 1548.

DloS° da bllva'

Num. 1200.

ESte Turibulo , e Naveta em que nefte numero fe falia
,
eraó humas pe-

ças de feitio efpecial, que o Santo Conde deu ao Convento, aíhm que

a elle chegarão os noílos Religiofos vindos de Moura. Porem deíde o anno

de \\i\ , em que foy inílituida a Província, fempre prevaleceo o uío de dous

Turibulos, porque ha ley expreffa , para que eftando no Coro mais de vin-

te Religioíos, íempre nefte Convento íe uíe de dous Turibulos ,
que igual-

mente , cada hum da fua parte , vao fazendo os duetos , que havemos de

declarar no íegundo Tomo deita Obra ,
quando expuzermos as levs com que

efta Provincia íe eftabeleceo. Também o dito Santo Conde mandou fazer a

Cmz, da Paz,, chamada vulgarmente Torta paz,, para fe dar a beijar no Coro

fem falta, em quanto o ufo defta ceremonia naõ for eípecihcamente derro-

gado. Por ena cauía nenhum Prelado fe refolveo já mais a fuprir com outra

ceremonia efta obrigação
,
que fe faz com a Imagem, que o Santo Conde-

ftavel deixou.

Num. 1341.

Carta do Senhor Patriarca para a Prior do Carmo de Lisboa.

SF.nhor. Saô taes os damnos , que experimentamos , e ainda juíramente

tememos mayores, pela continuação das chuvas, que he precifo pedira

miíericordia Divina nos foccorra: e o meyo mais efficaz para o coníe?uir-

mos , he a intercenaó da Virgem MARIA NoíTa Senhora. E porque na Ima-

gem devotiíTima de NoíTa Senhora do Monte do Carmo tem os moradores def-

íta Cidade grande fé ; á manháa Sabbado, dia muito próprio para o culto da

mefma Senhora , fará V. P. com a fua Communidade fabir em Prociflaó a rMta

Imagem ,
para o que falley a meu primo o Excellentiííimo Vifconde de Pon-

te de Lima
,
que com V. P. ajuftará efta acção , indo nella as Irmandades , e

Confrarias
,
que houver na Igreja deiTe Convento : e fera pelas ruas , que

a V. P. e a fua Rxcellencia parecer mais convenientes. Deos guarde a V. p.

cafa em Sefta feira 6 de Abril de 1756.
Patriarca .

Doe XXI.
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Num. 1388.*

Bulia do Papa Joat XXU, pela qual nos confirma a graça chamada
Sabbatina,

JOANNES EPISCOPUS,
SERVUS SERVORUM DEI.

md£2?'J 'T *"*»}*»*&, (Atem , & Apoftolium h-
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C/irónica dos Carmelitas
rifunt, debeant vitam jejunam dttcere àkbus

,
quos Sacra jubet Ecclefia^

nifi
'

necejjltatís çaufa alioquin traâiti ejjent impedimento: Mercúrio, & Sab~

bato fe à carmbus abjimere ,
praterquam mel Filú Nativitate : & hoc dL

ão evanuit ijta vi/w. Iftam ego fancJam Indulgtntiam accepto ,rvboro, &
in terris confirmo , ficut propter merita Virginis Matris gratiose JESUS
Chriftus concejjit in Ccelis. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam noftr<e

Indulgente*, feufiatuti, & ordinationis irritare, velei auju temerário

contrairei fiquis hoc attentare prafawpferit indignationem Omnipotentis

Dei, ac Beatorum Apoftolorum Petri , & Pauli , Je noverit incurfurum.

Datum Avenione $ die CMartij , Pontifaatus nojiri anno 6.

Num. 1392.*

Declaração do Confelho Geral da Santa Inquijiçao de Lisboa, com o De»

creto acerca da permijjao da noQa graça Sabbatina.

NOs fupremi Tribunal is San&as Inquiíkionis in hoc Luíitanias

Regno coníiliarii per praefentes litteras notum facimus, juf-

fu SancliíTimi Domini Papas Pauli V anno 1613 editum fuiíTe De-

cretum in Congregatione Illuítriffimorum Cardinalium Inquiíito-

rum , cujus nos certiores fa&i fumus per epiílolam IlIuílriíTimi

Cardinalis Millini, mlíFam ad Dominum Generalem Inquiíitorem

hujus Regni, eodeni anno 1613. Qyia vero Reverendus admo-

dum P. M. Fr. Martinus Monicius , Provincialis Ordinis Beatiffimís

Virginis MARIiE de Monte Carmeli, in hoc Regno, à nobis

poftulavit authenticum hujus Decreti traníumptum, quo Religio-

fis ejufdem fui Ordinis innoteícerent in eo contenta , aliifque ju-

ílis de cauíis; juifimus hoc ipfum authenticum ei tradi per nos

fubfcriptum , fygilloque Saneias Inquiiitionis munitum. Eíl autem

hujufmodi: Patnbus Carmelitanis permtttatur pradicare
,
quod populus

Chriftianus pojjit pie credere de adjutorio animarum Exatrum , & Confra-

trum Sodalitatis Beatiffim* Virginis de Monte Carmelo , videlicet Beatif-

fimam Virgmem animas Fratrum , & Confratrum in charitate deceden-

tium , qu£ in vita Habitum geftaverint , & çaftitatem pro fuo ftatu co-

luerint , Officiumqne parvum recttaverint , vel fi recitare nefàant , Ec-

clefia jejttnia obfervaverint , & feria quarta, & Sabbato a carmbus ab-

Jimuermt ( nifi ubi m his diebus Nativitatis Domini feftum incidtrit ) fuis

inter cejjionibus continuis , piifque Juffragiis , & meritis , ac fpeciali prote-

Bione
,
po/i earum tranfitum ,

precipite in die Sabbati
,
qui àies ab Ec-

clejia etdem Virgini dicatus efi , adjuturam. Baque imagines
,
qu* a de-

votis de hac refolent fieri , vel depwgi cum defeenfione Beatif]im<e Vhgims
ad animas in Purgatório liberandas , minime fiant : fed per interceffionem

Beatiffím* Virginis à tanto periculo per manas Angelorum in Coelo collo-

çari, Quod Decretum ego Simon Lopes , Secretarius Coníilii Ge-
neralis Sancli Officii Inquiiitionis, egi traduci ex originali, quod
in fecreto ejufdem Coníilii Generalis extat, illudque lucubratmn

una cum formulário hiemecum confignato, & cum originali con-

cordai.
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PARTE IV.
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n°me fe lô no PrinciP*o do livro que

que deupa a o (Srof& «P^do Coroa Triplicado mefmo Padre foy o
dito numeraI referimos

Precioías Reliquias do fmgular Santuário, que no

Num, 1673.*

C^ déf^fj^^y, peUqualfe conflitue Padroeiro,trromtor de/te Real Convento do Carmo de Lisboa.

da parte do Provinda! fpriol *e F«f ^ m^™^' faZemoS faber
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Afonío a fez annodeNfS feurK /
] defles Keynos,e Senhorios. Lopo

D. Pedro.
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INDE
DAS COUSAS NOTÁVEIS,

S^umero denota o Taragrafo.

A
ABdias. Miniítro de Acab

,

5P. Encontra-fe com San-
to Elias, 57. Emprego que
teve, eiua fidelidade, 148.

Atteuçac, que com Elias ufou, 140.
Feito Rehgioío, ,53. Seu magní-
fico íepulchro

, Ibidem.
Abexins. Que Religião feguirao, 629.Como ttveraõ perfeito conhecimen-

J° , íe '
6* 1

'
e Seguintes.

4?ml- Medianeira da clemência, 9 r.
Acab, Rey idólatra, 25-. Como ficou
ouvindo a Santo Elias, 27. De Elias
cnamado

, 59. Que lhe perguntou
quando o vio ? 60. Aífifte ao Sacri-
ficio no Carmalo

, 66. Admoeftado
para íe retirar a Jefrael, 72. Que per-
tendeo de Jezabel, 74. Pertende a
vinha deNaboth, 1 10. Enfermou de
paixão, 1

1 a. Reítituido á laude, 1
1
7.

1 refagio da fua morte, 1 18. Sua pe-
nitencia, 1 19. VenceaBenadab,tió"
e 129. Perdoa-lhe, 132. Prevaricado'
e contra Michéas, 134. Pertende a
conquiíta de Ramoth

, e prende a
.

Michéas, 135". Sua infeliz morte , e
cumprefe o vaticinio de Elias, 126.

AcfaS de graças. As que celebrarão Ja-
cob, eLabaõ,2i. As que celebrou
ElReyD.JoaÓI, 74f .

Aclamação d'£lRey D. JoaÕ I, 8*2.
Ad'ElRe7 D.Joa6IV,,26^

Adro da noíTa Igreja de Moura ,417.Como
, e quando fe fez de novo,

. 421. O do Carmo de Lisboa, fagra-
do, ijqj, b

Afec Cidade. Eftrago
, que fizerao feus

muros, 129.
Doutor Pr. Ajfonfo Abelbo. Sua vida e
morte, 5-45- , e feg.

Doutor Fr. Ajfonfo de Alfama. Chama-
do por huma Carta do Senhor Con-

deítavel, 820. Vem para o Convento
de Lisboa, 226. Inftituido Preiíden-
te do primeiro Capitulo Provincial
9

1

J. Eleito Provincial, 917, Dá hu-
ma honrada Patente ao 6. Çondeíta-
yel, 9

1
9. O que lhe períuadio ao pe-

dirlhe o Habito da N. Ordem, ój*.
Deita-lhe o Habito de Donado,92<Sa

D. Ajjonfi. Cardeal Legado. Conrir-
mounos huma mercê feita em Saca-
vém, 903. Breve que paliou para ef-
fe efièito , ibid.

D. Ajfonfo de Caílello-Branco
, Bifpo de

Coimbra convejo em fecharmos hu-
ma porta traveííà delta Igreja, 15- 19,
e feg.

D
- Ajfonfo de la Cerda. Herdeiro da
Coroa deCaftella,3i5\ Suas noti-
cias com diffuíaõ, 316, e nos feg.

D.Ajfonfo filho d'ElRey D. JoaÕ I, feu
calamento

, e illuícriffima defcen-
dencia, 683 , e feg.

D. Ajjonfo Henriques de Faro. Sua ílluf-
triíTima afcendencia, 1J27. Inítitui-
dor da Irmandade do Sacramento

,
i5"i8. O muito

,
que nella obrou,

»519 > e feg.
D

* Ajfonfo, Marquez de Valença. Da-
nos huma renda de paõ, e vinho,
887»

Doutor Fr. ajfonfo de Matos. Sua no-
breza

, acçoens da vida
, e fua mor-

te,^», efeg.
D. Ajfonfo Mendes Patriarca da Ethio-

pia, 649.
D. Ajfonfo K Rey de Portugal. Confír-
manos huma mercê, 440. Coníli-
tue-fe Proteclor deite Convento do
Carmo, 1673.

D. Ajfonjo Sábio. Senhor da Vi lia de
Moura, 3 14. Seus defpoforios, e
Pertençaõ ao Throno ,316.

Ajfonfo de Torres. Senhor da Capella
daBoamorte, 1413.

Ajfogaâor de diamantes de N. Senho-
ra

I

.i
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Indezr
ra do Carmo ,

quem lho deu? 1321.

Santo Agabo profelior do noíTo lnílitu-

to. Suas acçoens heróicas , 250.

Fr. Agathangelo de Vandoma. Miliiona-

rio, 657.
Aromas da morte. Como delias fahio

o Santo Condeílavel , 1002.

Agonizados. Senhor JESUS dos Ago-
nizados. Imagem deChriílo cruci-

ficado, 45-3. Donde le deduzio eí-

ta denominação
, 45*4. Como a eí-

te Senhor íeacodia, 455. Fallou a

hum noííò Leigo, 457. 1 razido pa-

ra efte Convento ue Lisboa
, 458.

EfFeitos de fua prefença, 461. Fa-

rá onde foy trasladado , 462. Co-
mo a elle le recorria , 464. Prodí-

gios ,
que obrou na occanaõ de hu-

ma epidemia
, 465. Como foy tras-

ladado para a capella do Clauílro,

1656. Congregação, que o lerve,

i6j9 .

fr. Agofitnho de Santa Maria. O que
diz da noflaCapella mór, 1284. Q
que diz da Imagem de noíla Mãy
Santiífima, 1312.

ÍAlampada. A de Santo Elias 209. A
da fepultura do Conde Santo, 1010.

Como a quizeraõ furtar ? 1244.
Quando foy renovada ? 1253. A de

NoíTa Senhora do Carmo como era,

1260. A do Conde Santo renovada

para fazer parelha, 1261. Ambas re-

novadas, 1262. Huma dada ao Se-

nhor cativo, 1573.
Beato Alano eleito Geral da Ordem , e

o que obrou depois , 304.
Santo Alberto , Confeílbr. Sua Capella

no Carmo de Lisboa, 1468. Sua Ima-

gem , F4Í9. Agua que íe benze no
feu dia. Ibid.

Santo Alberto Patriarca Jerofolymitano.

Recopilou , e nos deu a noíla Re-
gra, 301.

Alegrete. Marquez de Alegrete. Seu ja-

zigo ro Carmo, 1620.

Fadre Alexandre deCarracillo, livre mi-

lagroíamente de epidemia, 210.

'Alferes do Santo Condeílavel. Veja-fe

Diogo Gil.

Alicejfes para o Carmo de Lisboa , e o
que com elles aconteceo ,811. Co-
mo os fizeraó da ultima vez, 814.

Alimento. O primeiro de S. Elias, 10.

O do mefmo Santo no Paraiíb, 173.
Aljubarrota. Lugar de huma celebre

batalha, 738.

fele-

1449.
Santo

a fa-

4*7-

Almada Villa. Como a rendeo o San-
to Condeítavel*, 724. Seus morado*
res o feítejavao : ein que dia , e de
que maneira, 1021.

Almas. Irmandade que tem neíla Igre-

ja , 1480.

Altar. O que a NoíTa Senhora
vanta na porta do Clauílro,

O que teve neíla Igreja o
Conde, 1011.

Alvará. D'ElRey D. Sebaílíaõ

vor do Convento de Moura
Do Infante D. Luiz para huns" ío-

beijos de agua, 429. D lElRey D.
Joaõ IV, para a preterencia nas com-
pras, 448. D'ÊlRey Hlippe IV, pa-

ra termos os frutos da Igreja de Sa-

cavém, 907.
D. Álvaro. Conquiílador de Moura,

314.
Álvaro Ferrão. Sua Capella, e jazigo
no Carmo, 1467. Quem he o feu
Adminiftrador ? Ibid.

D. Álvaro Gwçalves. Prior do Cra^o ,

677. Sua morte , e fepultura , 686.
Álvaro Gonçalves de Moura. Onde foy

deixado por Governador
, 788.

Álvaro Pacheco. Quem foy , e que Ca-
pella lhe deraõ no Carmo , 1513.

Álvaro Pires. Mandador da obra do Car-
mo de Lisboa, 813.

Santo Amaro. Sua Capella na Igreja de
Moura , 378. Sua Imagem no Car-
mo de Lisboa

, 379.
Ambição notável de hum Parocho,

1013.
Santo Ambrofio. Que Capella lhe foy

dedicada neíle Convenho ? i6j6.
D. Ambrqfio Bifpo de Roffiona. Sagrou

eíta Igreja do Carmo, ifyf.
Ameaços de Jezabel contra Elias, 74.
Amizade do Santo Condeílavel comos
Carmelitas, 81 8,

Amor da Pátria
, que fempre moílrou

o S. Condeílavel
, 974, e íeg.

Santo Anaflacio. Sua Imagem , que ha
neíla Igreja : e a feita

,
que fe lhe

faz, 15-23.

Andor de N. Senhora do Carmo da Ca-
pella mór, quem o levou quando
fahio fora ? 1345".

Santo André Corfino. Sua Imagem no
Carmo de Moura, 368. No Carmo
de Lisboa , 1469.

'Fr. André de Ripaida. Capellstõ dehum
cimento, 496.

André



das coufas notáveis.
An
ÍÍ

r
ff?' Sua lePultura no Car-mo de Moura

, 378S«moAngth Martyr. Sua Imagem noCarmo de Moura, 377 . Sua Capei-
la no Carmo de Lisboa, 157c. Seus
vaticínios. Ibid. Sua Imagem deita
igreja, ,576. Benção das luas Pal-
mas, 15-77.

*. M.Fr. Angelo Pereira. Abrio a nova
porta travefla delia Igreja, icZI .

Anjos. Em que figuras lerviao a Elias,
3 1. Ç que o difpertou na íòmbra
do Zimbro, 78. Os que o viíitao
no Paraiío , 7 ,. Os efculpidos noTumulo do Conde Santo, 1029.Smm ANNA

, Máy da Mãy de Deos.
Sua Capella no Carmo de Moura ,ptA erfeiçaó de lua Imagem, 484!
Suas maravilhas, 485 , e íeg.' Sua
Capella rio Carmo de Lisboa? 1 393.Quanto lhe deve noílà Religião,
J39y

- Sua Irmandade como foy fun-
dada, 1403. Feitas, que fe lhe fa-zem

, 1404. Pintada no retabolo do
Altar do boccorro

, 145-6.

áTr * S
- Bar'è>°l«me». Vio a San-

to Elias
, ,93 . Outra vez o vio,

J94-
lerceira vez lhe appareceo

,

K Anna Manoel da Conceição. Deu hum
preciofo quadro de Noffa Senhora a
elte Convento, ,w Deu outro
nao menos precioío

, 15-5-6.

Antairafaues de Almada, na6 acredi-
tado

, e reprehendido
, 762.

Anu.Chriflo. Sua pátria, e tribu, 219.

.l-K8
'
eed«caçao, 220. Ou-

tras diífufas noticias fuás, do nume-
ro, 221 , até 236.

Antífona : Feni Sanãe Spiritus. Canta-
da antes da MiíTa Conventual, 266.A mefma antes da Oração Mental ,
a67.

3 '

Antiguidade das Confrarias do fanto
Elcapulario, 1352.

Anti-papa Nicoláo VI, como foy elei-
to , e caítigado, 1386.

Dona Antónia de Lancajtro. Quem foy
e onde eítà fepultada, 1296.

Santo António. Sua Imagem do Carmo
de Moura,

3 79 . Sua Capella no Car-
mo de Lisboa , 1462. Huma Ima-
gem íua

, que houve neíta Igreja
,

1478. Sua Imagem da Sacriítià deite
Convento, 1610. Hum grande pro

8 53
Sua Imagem de huma Capella do
Clauítro, 1660.

António Brandão. Sua Capella no Clau-
ítro , 1660.

P. M. Fr. António Caldeirão. Quem foy
e o muito, que fofreo, 1255-. con-
feguio fechar a porta traveila, que
teve eíta Igreja, 15-21. Inítituioa
Irmandade do Santiifimo Sacramen-
to deita Igreja , 1528.

P.António Carvalho da Cofia. Onde foy
fepultado neíte Convento, 1634.

António Coelho de Góes. Sua fepultura em
Moura, 360.

V. Fr. António de Deos. Sua exemplarif-
íima vida , maravilhas

, e morte ,

595", e feg.

Doutor António Peneira. Sua fepultura ,
e Epitáfio , 1604.

D. Fr. António de Guadalupe , Biípo do
Rio de Janeiro , 728.

António Jofeph de Mello e Torres , Conde
da Ponte , de que Capella he fenhor,
e adminiítrador neíte Convento,
1421,

dlgio
, que obrou , 1611 ., e feg.

António Leite. Sua Capella, e fepultu-
ra , 1586.

António Lucas , e fua mulher , favore-
cidos milagrofamente de N. Senho-
ra do Carmo de Moura ,5-14.

António Pereira de la Cerda. Adminiítra-
dor de huma Capella , e morgado
388.

b '

António Rodrigues. Sua Capella
, e fe-

pultura, 1472.
António Rodrigues da Serra. Sua fepul-

tura em Lisboa', 1578.
António Salter de Mendoça. Adminif-

trador de huma Capella no Carmo
: 1579-

Antonto Soares. Sua fepultura em Mou-
ra , 360.

António de Varona. Sua Capella , e ja-
zigo, 1477.

Santa Apollonia. Sua Imagem deita
.

Igreja do Carmo, 1465-.

Appariçoens, de Santo Elias , 186, e
Íeg. A do mefmo Santo em Nola

,

208. A de N. Senhora do Carmo a
huma fua devota

, 473. A da mef-.
ma Senhora a hum Cativo, 5-24. Al-
gumas do Santo Condeítavel, 1064
e feg.

Arcádio. Varão infigne
, aonde foy

Bifpo
, 270. Conceito da íua lan-

tidade , 272.

Nnnnn Arai-



Index
Arcbíphilax. Nome próprio dos noflbs

Geraes antigos, 252.

jirchivifia das Aldeãs da America en-

tre os índios , 285'.

Arco da Capella mór deite Convento
de Lisboa , 1 307.

Ardil notável do ReyBenadab, 131.

Armada , que foy a Ceuta, 794. Tem-
peftade, que lhe fobreveyo naquel-

le porto
, 796.

Armas. Efcudo de Armas , de que ufou

D. Fr. Vafco Martins de Alvellos
,

544. De que uíou Fr. Martinho de

Soutomayor, 794. As de D. Fr. Fran-

ciíco Soares de Vilhegas , 663. As
do Tumulo do Santo Condeltavel ,

1029. As do tumulo de ília máy ,

1294. As da fepultura de Dona An-
tónia de Lancaftro , 1296. Do arco

da Capella mór defte Convento,

1307. As de Dona Catharina de Me-
nezes , 1 5*24. As de Francifca Bran-

doa, 1544. As do Maufoleo deita

Igreja , 1598. As do Altar da San»

criília , 1608.

Artelharia , na Batalha de Aljubarro-

ta, 741.
Afcençaõ, Na de Chrifto, efteve S.Elias

prefente, 188. A de Santo Elias pa-

ra o Ceo , 235".

Affifiencia do S. Condeílavel nos luga-

res da Oração, 957. A qie fez a

May de Deos ao S. Condeltavel ,

1001. A que lhe fizeraó as PeíToas

Reaes no Funeral, 1005". A que lhe

fizeraó na Trasladação dos oíTos,

1025.
Afyrios. Adoravaó a íuas Cidades

, 5.

Afirelogo Thomás ,
que prognoíticou a

refpeito de D. Nuno Alvares Perei-

ra
» 9U- _

AJfumpçaõ. NolTa Senhora da Affump-

faõ. Sua Imagem
, que fallou ao S.

Condeítavel , 995". Sua Capella na
Sancriítia, 1607.

Atilas dos eítudos deite Convento on-

de ficao 1670.
Ayas. A de N. Senhora do Carmo ,

1318. As de Santa Ifigenia , 1572.

Aymerko de Malafayda , Patriarca. Co-
mo reformou a noffa Ordem na Pa-

leítina, 25*2.

Azeite milagrofo de huma alampada
de Santo Elias, 209.

B
BAal. Falfo Deos, 25. O que acon-

teceo com os íeus talíos Sacerdo-

tes noCarmelo , 63. Aflim o inti-

tulavaó os Sydonios , 140.

Báculo do S. Condeítavel quantas ma-
ravilhas obrava, «039.

Badajoz. Cidade. Como foy tomada
,

774«
Bahta Cidade da America. Veftigios ,

que nella fe vem do Apoítolo S.Tho-
mé, 270, e 279.

D. Fr. Balthaz.ar Limpo. Para onde tras-

ladou as Reliquias de S. Pedro de
Rates , 262. O que fe julgou deita

piedade, 263. Capella
,
que fundou

no Carmo de Moura, 372.
Bandeira, que para levar á guerra,

ideou o Santo Condeítavel
, 700.

Dona Barbara 'Jofeph da Gama, Condef-

fa de Aveyras , Protectora da Con-
gregação dos Santos Pretos, 1573«

BarceUos. Villa da qual foy Conde D.
Nuno Alvares Pereira

,
760.

Barrete do S. Condeítavel, como era

bufcado dos enfermos, 1038.

S. Barthohmeu Apoítolo. Sua Capella

no Carmo de Moura, e fua Imagem,

37*-
Fr. Barthohmeu Bacias. A quem a Ima-

gem do Chrifto crucificado fallou,

1660.

Fr. Barthohmeu Bandeira, Que obra fez

no Clauítro, 1624.

D. Fr. Barthohmeu de las Cafas. O que
affirma a refpeito do Apoítolo Sao
Thomé, 283.

Bautifmo , Sacramento. Quanto o ve-

nerava D.Nuno Alvares Pereira?943.

V. Beatriz., a quem Santo Elias appare-

ceo, 191.
Beelzebud. Oráculo dosFiliítêos, 140.
Mandado confultar, ibià.

Belém. Lugar junto a Lisboa. Como
íe chamou em outro tempo, 1018.

Benadab Rey, poíto em campo, 123.
Vencido, e penalizado, 126. Agou-
ro , que tomou . 1 27. Outra vez
vencido, 129. De que ardil ufou
para fer perdoado, 131.

Benção Papal. Quem a concedeo, e pa-
ra que dias, 1 37. A benção da apita

de Santo Alberto na fua fefta, »469.
A das Palmas de S.Angelo, 1577.

Ben-



das coufas
Benjamin Zagas

, fervidor na obra de-
ite Convento, 812.

Benignidade do S. Condeítavel com os
pnzioneiros na campanha, 970, e

Bens. OsdeNaboth confifcados, i,6\
^onhícados os de David Ne2ro

5
84o.Os que eíte Convento ficou poflmn-

r? P '"10^ do Condeítavel, 871,
Vs doDuque D. Fernando confiíca-
dos, 893.

S. Bento, bua Imagem onde eílá neíta
Igreja do Carmo, 1478. Sua Capei-
la do noíTo Chuílro

, 1658.
*

r.Mejtre Fr. Bento de Sampayo
, mandou

fazer huns Confiffionariós da Igreja,

Bnnaràim de Távora de Sotfa. Sua fepul-
tura no Carmo de Lisboa, i44f .

ltrodefte Convento, 162 5-.

S.BtrtoUo, I Geral entre os Latinos,

B. Bertoldo, II do nome, e Geral IV
entre os Latinos, 503.

Bethe/. Convento deita terra, ice. AUi
eítiverao Elias, eElifeo ,57.

Bethez.alem, mãy de Santo Elias, 8.Mn Portuguezes, que efcrevèrao
,iupphcando a Beatificação do San-

to Condeítavel . 1269.
Botmorte. NoíTa Senhora da Boamorte.
SuaCapella neíta Igreja, 14,2, e
leg. Que outro Titulo teve? Ibid.A quem foy dada em troca, 141

3

Suas Imagens 1416. Sua Irmandade
je annexou a outra , 1410. Quem
neo Adminiftrador daCapella, 142 c

Botareos notáveis, para íegurança da
nofla Igreja, 816. -

Brado
, que deu na Corte a entrada do

banto Condeítavel na nofla Ordem
929.

'

Br
*I

a
*£idade

* F°y Convento jurídico
dos Romanos, 255-. O que nella
obrou o Apoítolo Santiago

, 25-9
Branca Amónia. Sua nobreza

, e pieda-
de, 15-40. Para que fim nos deixou

notáveis. 855
Brenhas notáveis do Monte Carmelo

96. *

Breviário. O próprio
,
pelo qual reza*

va Santa Terefa. Onde o temos j
1306.

Dona Brites Infanta de Portugal , nos
confirmou huma mercê

, 442.
Dona Bmes, filha d'E!Rey D. Affon-
fo Sábio

, Senhora da Villa de Mòu-

Dona Brites Antónia Moniz,. Que Capei-
la adminiítra neíte Convento, 15-74»

Dona Brites de Ca/Iro. Sua qualidade, e
virtudes: deítinada para efpofa do
S. Condeítavel

, 938.
Dona Brites Pereira, filha do inclyto
D. Nuno Alvares Pereira, 683. Deí-
pofada com o Senhor D. Affbnío ,'

ibid. Detida em Guimaraens, 720I
Affiítente em Villaviçoía

, 783. Sua
morte, Exéquias, e fepultura, 792,

Brttes Tonrega
, onde inítituío o ieu

morgado, 367.
S. Brocardo

, nolíb Geral , II entre os
Latinos, 301.

Bruno de Bonneroff. Fundador de hum
noflb Convento, 307.

Bttacom Mouro, e Senhor de varias ter-
ras, 314.

Bulia. A do Papa JoaÓ XXII
, para

pofluirmos o Património do Conven-
to

, 879. A Sabhatina
, quem a con-

cedeo? 1388. Que Summos Pontífi-
ces a confirmarão , 1389. Veja-feo
titulo : Graça Sabbatina.

BurgtUos. Lugar de Caítella, 781. Seus
.

habitadores vencidos em huma op-
poíiçaõ, 782.

914

Abo. NoíTa Senhora do Cabo. Sua
Ermida por quem nos foy dada ?

hum legado ? 15-41.
S. Braz. Biípo. Sua Imagem. Onde ef-

tá no Carmo de Lisboa
, 146*5-.

Braz. de Avellar
, iníigne Pintor

, que
painéis pintou, 1291.

Brazas, que fe davao a comer a San-
to Elias, 10.

Brazia Maria.
. Sua fepultura em Moú-

.

ra,?42o.

Cabo Frio
, Cidade. Maravilha que alli

fe vio, 276.
Cabo de huma muleta do S. Condeíta-

vel onde íe guarda , 1 044.
Cáceres

, Villa de Caítella. Seus arra-
baldes faqueados 775. O queacon-
teceo alli com huns noivos, 95-0.

Cadeiras do noflb Coro baixo deite
Convento

, quem as fez ? 1285-.
Fr. Caetano de Santo Alberto. Seus pre-

dicados
, 13 19. Donativos, que fez

Nnnnn % ás



Index
do

o 3 6
ás imagens de N. Senhora , e

Menino JESUS, 1320.

Calamina. Cidade da índia , como fe

chama actualmente , 2.86.

Caldeira
,
que o S. Condeitavel tomou

nos deipojos de Villa Garcia
, 752.

Huma grande em que mandava co-

finhar o comer dos pobres, 965.

Tempo que fervio no meímo mini-

fterio ) 966.
Calendas. Dias feílivos no Monte Car-

melo , 103.
Cálix, que íe furtou de huma Igreja,

Camarate, Lugar junto a Lisboa « onde
fe acharão as Peíloas Reaes ,876.

Canal. Ondeie diz, que fica eíte Lu-
gar , 289.

Cancro , enfermidade de que o S. Con-
deitavel livrou a huma mulher, 1 136

Candelabro de prata do nolTo Coro,

i quem o deu , e obrigação que te-

mos de ufar delle, 1309.
Canteiros. Officiaes de Canteiro ,

que
trabalhavao na obra deite Conven-
to, 813.

Capa branca dos Carmelitas ,
que ref-

peita pela cor , 73. A de Elias fo-

bre Eliíeo , 88. Milagres que faz

no Jordão , 179. O que obrou com
ella Santo Eliíeo , i6jr. Diítinclivo

noílo , 293. O que obrou a de Fr.

Paulo de JESUS, 561,
Capas. As antigas dos Irmãos do Ca-

pellinho, ou Confrades do Efcapu-

. lario , 1 35-7. As que de prefente
r- trazem, 1 35"8. As dos Irmãos da

Cadêa , 1437. Dos Irmãos de Nof-

fa Senhora do Soccorro , 1460. Dos
Irmãos de JESUS, MARIA,
JOSÉ PH, 1474. Dos Irmãos de
S. Miguel , e Almas, 1484. As dos

Irmãos de S. Roque , 1488. Dos Ir-

mãos do Sacramento , 1 j29. Dos Ir-

mãos de S. Pedro, 1582. Dos Irmãos

de Santa Terefa, 1585. Dos Irmãos
de Santa Maria Magdalena de Pazzi,

i^o. Como as mudarão , 15:91.

Dos Irmãos de SaÔ Joaõ Bautiíta
,

1594.
Capella mór da nolTa Igreja de Moura,

341 .' Do Carmo de Lisboa, pela par-

te exterior , 1274. Pela parte inte-

rior , 1284 , e Ieg. A quem foy da-

do o uío delia ? 1361.

Capella portátil do S. Condeitavel na

campanha
, 70?. A que ao meímo

S.Condeítavel foy coníagrada, J024
Cai ellas particulares da Igreja de Mou-

ra, 363, e ieg. Do Carmo ceUf-
boa, 1393, e Ieg. Do Clauítro do
meimo Convento, 1636, e ieg. í

Capellas de íiores
,
que le traziaõ, e

deixavao ao Santo Condeitavel,
1017.

Capellwha deN. Senhora da Piedade,
nas eícadas do Carmo , 1493. -^ ^°
S. Condeitavel junto á cerca deite

Convento , 1618.

Capellmho. Irmãos do Capellinho. Veja-
íe a baixo Conjraaes do Efcapulario. -

Capitaens. O primeiro
,
que foy ao

Carme!o bufcar a Santo Elias, 145".

O fegundo que foy ao meímo efrei-

to , 146. O terceiro ccmo fe hou-
ve ? 147. Os que quizeraõ reduzir
para Caítella a D. Nuno Alvares Pe-
reira, 719.

Capitulo. Cafa de Capitulo do Con-
vento de Moura ,411. O outro jun-

to ao Refeitório, 413. O chamado
dos Bifpos , do Carmo de Lisboa

,

1636. O do Refeitório do mefmo
Convento, 1641.

Capitulo Provincial primeiro , que fe

celebrou em Portugal ,916.
Capita, Cidade livre de epidemia, 206.
Elege a Santo Elias por íeu Padroei-
ro , 2 1 1

.

Cardeaes em Conclave para huma elei-

ção, 1381. VotaÕ em Jacobo OiTa,

1384.
Caridade grande do V. Fr. António de
Deos exercitada com os pobres, 6

1

2.

A do S. Condeitavel bem provada *

937. Comoamoítrou com o próxi-
mo

, 963. Com os enfermos, 968.
A de Dona Luiza Cabral com os
nolTos Rei i giofos , 1 325".

Carkh. DefcripçaÕ deite lítio, 29. Co-
mo fe feccou a fua torrente

, 40.
Carmelitas. Donde deduzem o nome,

e.a oriçem, 155-, Haõ de ajudar a
Santo Elias na Pregação, 230. Seu
primeiro Prelado na Ley da Graça,
246. Os primitivos, que vierao a
Portugal, 264. Os que foraô Dii-
cipulos de Chriíto , ibid. No Cená-
culo com os Apoííolos , 265*. Seus
Coadjutores, 270. Repartidos jun-

tamente com ellespelo Mundo,274
Monacaes, e depois Mendicantes,

292.



das coufas notáveis1

íim vieraoali.ipanha,
-« para Sicília , 2,c6. Para

Inglaterra, 308. Para Erança, sçoq.
1 ara Portugal, 3,0. Prégaõ em Evo-

292

EL ,?
maò do milagre da Cera,

*49- Os de Moura quando foraó
encimados, 820. Favorecidos da Mãy
úQUqos com a prenda do íanto El-

'

caPulapo, e outros privilégios, 1 276,
eleguintes. J/ '

Carmelo. Dous montes do mefmo no-me na Paleítina
, 9 o. Omaritimo,

emais celebre fe defereve, 92, e

Carmo. NoíTa Senhora do Carmo deMoura efeus prodígios, 47 , , e
feg. A da Capella mór dotLímo
Convento e luas maravilhas, 492,

nílT^
da CaPdla mór de L^boa

perteitiffima, e o que nella fe ob^
lerva, 1312, Quem a mandou fa-
zer

,
e quando a colJocou no Altar,

i?,«3. bua denominação própria/
1 3

'
4- Seus preciolos veítidos, 12 1 6,

í eieg,yenerada dos moradores, 1229.
Pnmeira vez quefahio da fua Ca-

1

pella, 134, Prodígio grande, que
obrou, ,346. Quando foy ao Pa

Key
, 853. Huma dó mefmo pela

qual nos abfolve de hum foro , 86c.Do Marquez de Villaviçofa
, pela

qual nos dá huma renda , 885-. De
D. Aífonío , Marquez de Valiença

,de outra renda
, que nos deu, 887.

Outra do mefmo Marquez, em que
liberta aos noílòs Foreiros, 892. ue
D. Fernando, pela qual nos inteira
a renda

, que dava feu irmão, 8920
Huma de D.Theodoiio I, para os
nolfos Prelados, 905. Do S. Conde
para fua Neta D.ífabel, 931. Ou-
tra do mefmo para o Conde deBar-
cellos

, [932. Do Condeílavel de
Doação de hum Santo Lenho, 982.
Huma do mefmo Condeítavel para
o Meílre deAviz, 1049. Outra do
Meííre de Aviz para o Condefla-*
vel, 1050. Huma dos Bifpos de
Portugal para fua Santidade

, 1 269.
Huma do Senhor Patriarca para o
Prior deite Convento, 1341. Hu-
ma de S. Simaõ Stoch , 1377. D'E1-
ReyD. Duarte, pela qual fe con-
ltitue noífo Padroeiro, 1672. Ou-
tra D'elRey D. Afíbnfo V, que a
confirma ,167;.

moíííSA Sa,lta ímaSem do mef- Fr. Cvfiana de Nantes, Miílionario 6**<

Carío. Convexo famíío& T* " de^ ' ^6
' ° de^onlaraz

siris??fy ^? -s^s^ss
WEsSSFr^ c &&E$ hum emu]0 de

lU!Íe mí
ltu

J.
aReíll

>
^7i. Casamento illuftredeD. Nuno AlvaresC'^*«™ <fe Xi^*,

, que Irmandade
tem neíta Igreja , 1488.

Carroça de fogo de Santo Elias, 160.
_Sua maravilhofacompofiçaõ, 164.Cana. Huma de Santo Elias para El-
Keyjorao, i8j. Huma de Fr. Ro-
drigo de Aya

, 328. D'ElRey D.
João III, 419. Do Condeíravel pa-
ra o Meílre de Santiago

, 779. Do
rneímo para D. Diniz

, 786. Outra
do mefmo para o Doutor Fr. AfTon-
io de Alfama

, 821. Do Meílre de
Aviz de Doação de vários bens a
U. Nuno Alvares Pereira, 850. Ou

i

Pereira
, 682. O de fua fiíhaTóS?!

Santa Catharina. Sua Capella, e Ima-
gem, 1485-.

Dona Catharina de Cardona
, favorecida

de Deos, e de Santo Elias, 192.
Dona Catharina de Meneses

, Fundado-
ra da Capella do Santiílimo Sacra-
mento, 1522. Declaraçoens, que
nella mandou eferever, 1524 , e feg.

Dona Catharina
, Rainha da Grlo Bre-

tanha
, que donativo fez á Imagem

do Senhor Cativo , 15-5-4.

Dona Catharina Ravafca. Sua fepultu---"/• l
->

l "; ,J ' '^i!- ra' em Moura , 260.te de confirmação dada depois de Canvo. Hum
, queN. Senhora do Car-

mo



mo milagrofamente livrou , £21. Se-

nhor JESUS cativo, Veja-fe Santo

Chrifio Cativo,

Cego. A quem o S. Condeílavel levou

comíigo
,
quando marchava , 972.

Alguns , a quem o meímo Servo de

Deos reílituío a viíla , 1077. e feg.

Cella
,
que o V. Nuno efcolheo para

li , 920. Sitio delia , e íua figura ,

1 667.
Cemitério, que chamávamos dos Pere-

grinos ,911. O dos nofíbs Religio-

ios, 1637. O antigo, onde muitos
jazem, 1654.

Ceo illuminado na afcenfao de Santo
Elias, 238

Index
Moura, fi.f, A excelTiva que efte-

rilizou os noífos campos, 1341. A
milagroía, que deu N. Senhora da
Piedade, 1501.

Dona Cimfa. Seu marido , e profiíiao,

843. Oppoem-íe ao Condeílavel,
&51. Compoem-fe a refpeito da
contenda

,
que trazia , 854.

Circamcifaò de Santo Elias, 13. CriaÕ
os Hebreos

, que a ella ailiítia eíle

Santo Profeta , 1 73.

Cirio
,
que de Belém vinha a eíle Con-

to em obíequio do S. Condeílavel,
io»9.

Ciz.on , rio que regava as fraldas do
Carmelo, 97.

Cera
,
que ardendo riaó fe diminuío Clamores. Os dos Baalitas no tempo

na prefença de N. Senhora do Car-

mo de Moura, 518. O milagre da

cera em Évora
, J48. A da Imagem

do S. Conde , o que fe fez delia
,

1013.

Cerca do Convento de Moura , como
foy comprada ,428. Damno grave,

que fe lhe fez , 430. A nova ,
que

depois íe murou
, 432. A do Carmo

de Lisboa, 1670.

Ceremonia , de que ufou Santo Elias pa-

ra refcufcitar hum menino
, 53. A

dos Hebreos
Elias, 175".

refpeito de Santo

Ceuta , como , e por quem foy conqui-

ílada ? 794 , e feg.

Chaves. Villa, que fogeitou o inviílo

Condeílavel, 760.
Santo Chrifio Cativo. Sua Capella no Car-

mo de Lisboa, 1543. Sua milagrofa

Imagem como foy a Argel , e veyo
refgatada, 1746, e feg.

Chnftovao Fernandes de Padilha. Seu Car-

neiro , e de feus defcendentes, 1
45*5'.

Seus aícendentes , e deícendencia ,

Prementado Fr. Chriftovao Moniz. Onde
collocou o Tumulo do S. Condeíla-

vel, 1024. Quando, e como traí-

ladou os oíTos do meímo Servo de
Deos, 1025". Acrefcentou o retabo-

lo da Capella mór deíla Igreja, 1 29 1

.

Chriflovaõ rela , pintou huma Santa

Imagem, que fe nos deu , if??
Chuva

, que cahio do Ceo depois da
nuvem viíla no mar, 72. ComoS.
Elias a coíluma dar lendo* rogado,

198. A que deu em Lombardia, 203.
A que deu N«. Senhora do Carmo de

do Sacrifício no Carmelo, 63. Os
de Santo Elifeo quando o grande
Elias fe auíentou, 161.

Claffes de Santos no Ceo , ás quaes
Santo Elias pertence , 238.

Clavaria. Onde íe ajuílaõ contas no
Carmo de Lisboa , 1 670.

Claujlro do Carmo de Moura
, 409. Do

Carmo de Lisboa , 1623.

Cobra horrenda , que o V. Fr. António
de Deos domeíticou , 616.

Coentros, que fe benziaõ na feíla de
S. Simaõ, eS. Judas, 1580.

Cofre de prata antigo deíle Convento,
quem o deu? 1288. Outro novo
quem o mandou fazer ? Ibidem^

Collegios de Samuel , ioj". Reedifica-

dos por Santo Elias, 107. Os da
noíTa Ordem , 155.

Commemoraçao folemne. Feíla de N. Se-
nhora do Carmo: quando foy in-

ílituida ? 13^9.
Commiferacao de Deos para com o feu

Povo , 39. A que teve Santo Elias,

70. A do Condeílavel com hum feu
Efcudeiro ,

765". Com o feu próxi-

mo, 970.
Companheiro. Hum do Apoílolo Sao
Thomé , fuás pegadas, 282, e 283.
Os que o Condeílavel efcolheo pa-
ra a guerra , 699. Sao premiados

,

770.
Compofiçao amigável do Condeílavel,

a refpeito de hum litigio com Do-
na Cimfa , 8^4. Outra do meímo
Condeílavel com EIRey D. João I,

857.
Comprehenfivo. A quem chamavao por

antonomaíia? 574.
Com*



das coufas notáveis.
Cor^romfo. Noticia do primeiro, que

tiverao os Confrades do fanto Eí-
r capulano, 13^. Oaftualpor on-

deSantaANNA, 1404. Da antiga
Congregação da Boamorte, 14,4.Outro que depois teve, ,4zo. T)Js
Irmãos da Cadêa, ,428. Dos Irmãos

ím ^'/499- Do primeiro da
limandade do Sacramento, 1729.
Outros da mefma Irmandade, 108.
<-> da Congregação dos Santos Pre-
tos

, ij6B. Da Irmandade de Santa
rerefa, 1585. De Santa Maria Mae
daiena de Pazzi, ,5-90. o de S.Joaõ
Bautifta i J94 . Da Congregação do
Senhor dos Agonizados, i6Í7.

CommHnbaõ fagrada. Quantas vezes no
anno a ella chegava o S. Conde-
itavel 945-. A dos Confrades do
lanto hcapulario juntos com a Co-
munidade

, 1 362.
C
TfÍf^r?uúmmã da fempre Virgem
MARIA, revelada a Santo Eliasf7 2.
Sua fanta Imagem do Carmo de
Moura ?77 . Sua Igreja de Lisboa,
cnamada Conceição Velha

, 874. Sua
Igreia com eíte titulo em Villa-vi-
çoía 962. Sua Capella no Carmo
de Lisboa, 15-12. Sua Santa Imagem,
1516. & '

Conceito
, que fe fazia de Santo Elias,

g£. O que delle fez a Sareptana, 5-2.O que delle faraó as Naçoens do
Mundo, 234.

Concurfo de gente
, que vinha á fepul-

tura do S. Condeítavel, 1009. Que
vem á Novena de Nofía Senhora do
Carmo, 1336. Que vem no dia da
lua Feita, ,338. o que vinha aN.
Senhora da Piedade, 1492. O que
vem ao Senhor cativo , 15-61.

Conde Santo. Denominação própria do
V. D. Nuno Alvares Pereira , e por-
que ? 1008. Aííim o defcrevem,

. 1036.
Conde/lavei deites Reynos, foy D. Nu-
no Alvares Pereira

, 730. Veja-fe o
mais , que lhe pertence no voca-

. boto; D. Nuno Alvares.
Conferentes

, que para fi elegeo o Con-
deítavel, 705-.

Confifoens. As que fazia o S. Condeíta-
vel, 945-. As frequentiílimas do Po-
vo em dia de N. Senhora do Car-
mo, 1338.

Confirmação Sacramento. Quanto para
o feu exercicio concorreo o S.Con-
deítavel, 944.

Conjrades do lanto Efcapulario. O que
fe prezumía da lua antiguidade 802.
Porque razaõ ie chamaõ : Irmãos do
Cape/linho} 125-1. Quem inítituío a
fua Irmandade , e que honras lhe
*^z >

,3Jr3- Noticia do feu primeiro
Compromiílo

, 135-5-. Outros que
tiverao, 135-6. Suas Capas antigas,
1 357- Como faõ as que trazem,

1
35-8

Outras particularidades fuás , 1 35-9,
efeg.

Confraria do Senhor JESUS de Moura.
Veja-fe Irmandade.

Congregação dos Religiofos
, que con-

correm para a Novena de N. Senho-
ra do Carmo, 1337. Huma notável
dos Santos Pretos , e fuás efpeciali-
dades

, 15-68. A do Senhor dos Ago-
nizados , 1657.

Contas por onde o S. Condeítavel re-
zava, onde fe guardaõ, 1047.

Contra-fepuláro dos Irmãos do Sacra-
mento, 15-33.

Convento. O primeiro da nofTa Ordem,
102. Foy, e he onolfoSolar, \$c.
O do Jordão , 167. O da Cidade de
Troyna dedicado a Santo Elias, 1 90.
Os dous de Toledo , 273. O gran-
de de Sevilha, 294. O de Gibraleaó;
quem o fundou? 319. O noífo de
Moura lua fundação

> 322. O Real
Convento de Lisboa

» fua fundação,
e feu Fundador , 666.

Convenmaes primeiro do Carmo de Lif-
boa , 825'.

Coplas, que fe cantavaõ ao S. Conde-
ítavel. Veja-fe lonadilha.

Cópo^ de hera, que o S. Condeítavel
deixou. Sua ferventia, 1037.

Corda do Senhor dos PaíTos de Moura.
Seu faudavel contado

, 468.
Corijiado do Carmo de Lisboa , 1669.
Coro baixo do Carmo de Moura, 341.

Seu Coro alto, 371. Coro baixo do"
Carmo de Lisboa, 1285-. O alto.
1661.

Coroa de flores do Santo Condeítavel»
1264.

Coroas de N. Senhora do Carmo, e do
Menino JESUS: quem as mandou
fazer, e lhas deu.? 1319.

Corroyos. Lusar, onde eítá huma noíTa
Quinta, 877.

Cortes

II

m



Index
Cmes celebradas em Leiria ,791. Nas
de Lisboa, que fe íupplicou ao Pa-

pa? 1267.

Covaes , que fe fizerao no meyo da

Igreja, 1280. O rendimento dos

que S. Mageítade concedeo para o
augmento do culto do Senhor Ca-

tivo, 15-59.

Cruz» A que fe achou em Gratuleo ,

283. A de Malta no Convento de

Moura
, 323 , item ,411. Huma de

prata onde eílá o Santo Lenho, que
o Condeftavel nos deu, 980. A do
dinheiro de ouro, que le furtou,

989. A da fagraçaõ deita Igreja 1 596.

Cruz.. Capella da Vera Cruz
,
qual he

- neíta Igreja ? 1422.

Culto de Santo Elias , 174. O que lhe

daõ os Gregos, 178. ÒsEthiopes,

179. A Igreja Latina , 180. O de

Santo Eliíeo no feu Tumulo, 241.

O publico que fempre fe deu ao

S. Condeftavel , 10 10. Havido por

immemorial , 1252. Ainda confer-

- vado j 125*9. O efpecialiílimo de
N. Senhora do Carmo de Lisboa ,

1322.
Cufiodia

,
que fe deu para hum Altar

de Santo Elias , 199. A em que eftá

o eípinho da Coroa de 010(10,984.
A nova do Carmo de Lisboa, 1289.

Doutor Cuftodio de Figueiredo Cardofo. Sua

Capella no Claullro deite Conven-
to, 165*9.

S. Cyrillo Geral III, entre os Latinos ,

302.

D
MEflre Fr. Daniel da V. Maria. Sua

opinião acerca da fundação do
Convento de Moura , 322.

David Gabay Judeo , que nos aforou ,

910.
David Negro, Que occupaçaó teve ?

843. Havido por traidor á Pátria ,

846. Libello de culpas
,
que fe lhe

formou , 847. Seus bens confifca-

dos, 849.
Decreto da Sagrada Congregação a fa-

vor da graça Sabbatina , 1 392.
Demónios vencidos por Santo Elias,

213. Temor, que lhe tem, 217.

Confundidos com as fuás obras
,

224. Vencidos pelo Santo Conde-
ftavel

, 969. Delles livrou o mefmo

Condeftavel a muitas"peíToas, 1068
e ieg.

Deos compadecido do Povo
, 39. Co-

mo falíou a Santo Elias, 83. Ires

couías lhe manda fazer , 86. Com-
padecido de Acab , 121. Sulpendeo-
lhe em parte o caítigo, 122. Favore-
ce os Samaritanos , 1 24. O que de-

terminou a reipeito de Elias , j 56.
Milagres que raz por interceílaõ do
Santo Condeftavel , io5,r, e feg.

Defafio. Hum do Condeftavel fruítra-

do , 689. O que teve , mandando-
fe-lhe humas varas

, 753.
Deferto de Carith, 30. Neíle foy San-

to Elias achado , 35*.

Dejpojos notáveis da batalha de Alju-

barrota
, 744. Outros achados em

Villa Garcia
, 752.

Diítames do V. Er. Paulo deJESUS,
55*2, e íeg. Do Doutor Fr. Antaõ da
Madre de Deos, 5*80. Do V. Fr. An-
tónio de Deos , 608, e feg. Muitos
do S. Condeftavel

, 925", e íeg.

Dinheiro de ouro. Hum dos trinta por-

que o Senhor foy vendido. Quem o
deu

, 985. Como foy furtado, 989:
Que hm teve, 991.

D. Diniz, Infante. Chegou á Covilháa,

785*. Retira-fe para Caítella: e por-

que? 787.
D. Diniz, Rey de Portugal , herdou ,

e pofluío a Villa de Moura
, 314.

Fr.Diogo de Brito , mudou para o Pref-

byterio o Tumulo do Conde San-
to, 1027.

Diogo de Carta fez as notTas Cadeiras
do Coro baixo de Lisboa , 1286.

Fr.Diogo Corta Maldonado. Sua opinião
a refpeito da fundação do Carmo
de Moura, 315". A'cerca do motivo
para a fundação do Carmo de Lis-

boa , 669.
Diogo Fernandes Portalegre. Sua Capei-

la , e fepultura, 15*83.

Diogo Gil. Alferes do inclyto Conde-
ftavel, 705*. Como foy premiado,
770.

P, Fr. Diogo Gil , efcreveo hum monu-
mento, 462 O que diz nelle a ref-

peito do V.Fr. Paulo deJESUS,
^6j. Eleito Prior do Carmo de Lií-

boa
, 917.

Diogo Lopes Caminha. Sua Capella , c
fepultura no Carmo, 1578.

Diogo Mendes Sereno. Sua fepultura v

»6ji, Diogo



das coufas notáveis.
V"go Mendes de yaJconceitos , nos fez

apaçao da trmida de N. Senhora doCabo
9 , 4.

v;7 *
úk* RaP°f° »

fua exemplar
vida, e morte, 574, e ies.

Dtogo mrigfics de LtsboA , íua l?pultu-
ra no Carmo, 15-78.

oí^ deSamPayot
que Relíquias deuao convento do Carmo de Moura?

*^f««n de Torres, o que refere de cer-
tos índios, 285-.

Vtfciplinas rigorofas
, que o S. Conde-

nável tomava
, 952.

v*Jctp«losàQ Santo Elias fentidos da
lua aufencia, 42. Alguns Carmeli-
tas dUcipulos de Chrifto, 204. Al-

ma alampada para alumiar a lua f@-
pultura, íoio. Perdoou a hum de-
linquente em memoria do S. Con-
deftavel, 1247. Conítituio-ie noíTo
Padroeiro , 1672.

Duração da nolla Ordem promettida a
Santo Elias, 186.

E
ELeifdes do primeiro Capitulo Pro-

vincial delta Provinda
, 917. A

do Papa Joaô XXII, 1382, e ieg.
Ehna Imperatriz da Ethiopia. O que
obrou a rei peito , e em benehcio
da Fé t 646.

Ss?^ ™^^ 'a°S Ap°" Sant0 LÍesbaò imperador da Ethiopia,ftolos
, 270.

Difpofiçoem do Condeftavel para fer
Kehgiofo, 913.

*>Mf*õ. A primeira
, que o Condefta-

vel fez de muitos bens a efte Con-
vento

, 831. A do Meftre de Aviz
feita ao Condeftavel de muitos bens
e terras, 8jo. Foy confirmada, 8c7A <la

o
Quinta da Akaidaria annula-

da
, 864. A que fez o mefmo Con-

deftavel, dando efte Convento á nof-
ia Ordem

, 922. A que fe nos fez
• de hum Santo Sudário , i6ic.
S. Domingos

, que vaticinou ao nono
Santo Angelo , 1577.

Dormitórios do Convento de Moura
,

643. Sua Imagem defte Convento ,

Samo Elias noííb Patriarca. Noticia do
feu nafeimento, e primeiros annos,
6. Apprefenta-fe ao Rey Acab , e
obra em toda a vida grandes mara-
vilhas. Do numero 25- até 153. He
arrebatado, e que obra depois do
rapto/ Do num. 15-4 até 217. Do
que ha de obrar quando vier ao
Mundo contra o Anti-Chrifto. Sua
preciofa morte , e fubida ao Ceo.
Do num. 218 ate 238. A particular
devoção

, que lhe teve o S. Conde-
ftavel, 993. Sua Imagem da Capei-
la mór defte Convento , 1290.4£0, do Carmo deLisboa,^ ii^jS^SSSSi wfDngíe leg.

Douradores
, que Confraria inftituiraõ

nefta Igreja? 1486.
D. Duarte António da Camera

, Conde
de Aveiras

, íua qualidade, 15-73.
Duarte Brandão, quem foy/ 1394, e
feg. Que Capella teve, e tem feus
herdeiros nefta Igreja/ 1396. Seu
jazigo , e epitáfio , ibid.

D. Duarte de Caftellobranco. Padroeiro
da Capella mór do Carmo de Moura,
35*

D. Duarte, Rey de Portugal. Que
mercê fez so ncíTo Convento de
Moura ? 440. Que diligencias fez
com o S. Condeíbvel antes de en-
trar no governo da Monarquia? 929.Como o confultou para a expedi
çao de Ceuta f 9*4. Como fe hou
ve

do em Profeta, 88. Segue a Santo
Elias, 89. Acompanha-o como a
Meftre

, 99. Como o fegue antes
do rapto, jj6. O que lhe pede,
159. O que obra com a capa de S.
Elias, i6j\ Reconhecido Prelado

,
166. Dedica a S.Elias huma Igre-
ja, 177. Sua Imagem da Capella
mór defte Convento , 1290.

Santo Elpidio Bifpo de Toledo. Quem
foy? 270.

Dona Elvira de Alarcão, Quem foy , e
aonde eftá fua fepultura, 15-09. Suas
heróicas virtudes/ 15" 10. Sua mor-
te, 151 1.

Embaixadores de Benadab, 131. Os de
Caftella, que acharão no Condefta-
vel * 975-. O que viraó quando lhe
fallaraõ/ 976.

fenferLVor gS&"* £"±fe£Sí^4s»efteve enfermo ? 999. Deu-lhe hu-

",'.

;r

§

ftavel fobre os bens

Ooooo
de David Ne-

gro,
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gro , 851. Sobre os Moinhos de

Corroyos, 856.
Santa Emerenciana. Sua imagem onde

eíta neíta Igreja do Carmo ? 1400.

Emperadores
,
que veneravaõ a òanto

Elias, 178. Os da Etiópia pios
,

641.
Emulos de Santo Elias, 181. Caio no-

tável com hum delles em Roma,
1 82. Os do Santo Condeítavel, 695.
Deíatendidos , 737. Quanto o in-

quietarão
, jj 1. Os que nós tivemos

em Lisboa
,
920. Em Roma , 1 2,66.

Encarnação. Noiia Senhoras Encarna-

ção. Sua Imagem, e Capella neíta

Igreja ,. 1422 , e feg.

Enfermidade mortal do filho da Sarep-

tana , 48. Huma muito grave do
Condeítavel, 777. Outra perigofa,

791. A que lhe tirou a vida 1000.

As muitas que o mefmo Servo de
Deos remediou , 1071 , e feg.

Epilepfia. Queixa da qual N. Senhora
do Carmo livrou a huma fua devo-

ta, 472.
Epitáfio. O que fe poz na fepultura do

S. Condeítavel , 1007. Na fepultu-

ra de feu IV Neto D. Nuno Alvares

Pereira , 1 444. Hum notável de D.
Miguel de Almeida, Cõde de Abran-
tes, 1598. Hum memorável de quem
conheceo fete Reys, &c. 1 60 1 . Ou-
tro na fepultura do Doutor António
Ferreira , 1 604. O da fepultura do
Doutor Manoel Alvares Pegas, 1 650
O da fepultura do noílo P. Meítre
Sylveira, 1638.

Éfcamho ,
que o Condeítavel fez com

Micer Carlos, 803. Item, 816.

Efcapulario do Carmo. Maravilhas que
N. Senhora obrou por elle na Cam-
panha

, 496 , e feg. Item
, 5-12, e

feg. Como deve fer recebido, 1371.
Trazido do Ceo pela May d e Deos

,

1375-. Notável prodígio feu, 1378.
Onde eíteve depofitado , e donde
deíapareceo , 1379.

Santa Efcolaflica. Sua Imagem onde ef-

tácollocada, 1658.
E/cravos da Cadêa. Donde dirivarao

eíta denominação , 1431. Noticia
da fua Irmandade , 1432, efeg.

Efcritores da Vida do Santo Condeíta-
vel, 676.

Efcritura. Huma de Efcambo entre o
Condeítavel , e Micer Carlos, 803.

Huma da primeira Doação do Pa-

trimónio teito ao Convento, 833.
Da revogação da Quinta da Alcai-

daria , 869. De Doação deite Con-
vento á noíía Ordem, 922. De Doa-
ção de varias Relíquias, 987.

Esetrelon. Rio que fertiliza léus cam-
pos

, 97.
E/molas

,
que o Santo Conde deítri-

buia
, 963 , e feg. A forma com

que depois de Religiofo as repar-

tia
, 90J. As que o Convento tem

obrigação de dar, 966. A que fe

leva aos prezos, 967.
Efpada do S. Condeítavel concertada

emSantarena, 692. Onde a temos,

io4jr. Sua marca, eminiíterio, 1046.

Onde fe gu arda , 1613.
Efpadeiro de íSantarém. Veja-fe JoaS

de Gitimarae.ns.

Efperança. Nofla Senhora da Eíperan-
ça de Moura. Sua Imagem, 368.

Efpenne Villa^ aonde Santo Elias obrou
muitas maravilhas, 207.

Efpirito Santo. Sobre os Carmelitas no
Cenáculo, :&66. Na fua fegunda oi-

tava
,
que feita fe fazia ao S. Con-

deítavel ? 1 d 1 8. Capella que lhe foy
dedicada neíta Igreja , 1^44.

EJqmn£ncia y
de que o S. Condeítavel

livrou a vários enfermos, iiif.
EJfenos quando florecérao , e differen-

ça delles, 245".

Eftaçoens de Roma. Suas indulgências
concedidas ;a eíta Igreja, 1597.

Eftampas, que ha da Imagem do S.

Condeítavel, 1035".

Eftandane
,
qu£ ha de levantar Santo

Elias , 231.

Fftatna do S. Condeítavel
,
que o re-

preíenta Soldado , 1 30. A que o re-

prefenta Refigioíò, 1031. A fua de
Moura, «263.

Efievao Bnrgeto. Sua fepultura no Car-
mo de Moura * 360.

Efievao Vafques. Official de Canteiro ,

que trabalhou na obra do Conven-
to , 813.

Santo Efiolano. Sua Imagem
,
que ha

neíta Igreja , 1400.
Epago notável feito na batalha de

Aljubarrota, 743. Outro na Villa

de Cáceres , 775*.

Efirangeiros pobres , a quem o S. Con*
deítavel dava efmolas

, 964.
Eftratagem* notável dos Samaritanos ,

124.



das coufas notáveis.
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Co^eftavel

luas quatro 1magens, 15-02.
Sannjjma Buchtrí^ Santo Elias pre-lente na fiia inftituicao, 188. Co-m na lua prefença eftava o Con-

ttnt
V

,

d
9

'

4r-
DeV°ÇaÓ

' ** lhe

to^^, Sua Imagem do Carmode Moura, 568. A do Carmo de Lif-
boa, 15-23.

SantaE^na.Susi Imagem deftaígre-
ja, 1584.

°. s

£«w^oj que tomarão o noffo Habi-
to na Paieftina

, 3 1 í

Exemplo d, ouvir MilTa
, que o San-

to Condeftavel deixou, 947.£mf*' honorificas do S. Condefta-
vel e quem nellas fez aífiftencia,
1006, e feg.

Exerctaos de Santo Elias em Carith
,

32. Os quotidianos do Monte Car-
melo, 103. Os Literários, 104. Os

Santa ironia. Seu martyrio
,

Imagem onde eftá collocada? 1462
Fa:oens do rofto do V. D. Nuno Aiva-

res Pereira, 1034.
Fr Félix de s. Severino

, Miííionario ,
65-8.

Fenda
, que recebeo o Condeftavel na

guerra, j55 ,

Femaõ Dajfonjò. Que jazigo teve neí-
ta Igreja, e que Capella mftituio,
1498.

Fernaõ Dias de Torres Savedra. Sua Ca-
peite, efua íepultura, 1486.

Fernão Gonçalves de Son^a. Governador
de Portel. Como íahio deftaVilla'
728.

Femaõ Sanches de Tovar. General Caf-
telhano, 708.

Femaõ da Syha Telles
, Marquez de

Alegrete. Como lhe pertence hum
jazigo nefte Convento , 1621.

D. Fernando Rey de Portugal
, quanto

eftimou a D. Nuno Alvares Pereira
679-

D. Fernando Rey de Caftella promet-
te, e dá terras a D. Afíònío de la
Cerda, 318.1 P' -j- -» ^uuiiuB, loi, us Uerda. 218

Os da Irmandade da Boamorte
1419. Dos Irmãos da Cadêa , 142/Da Irmandade da Piedade, ico6.

EçfMo grande de Caftella vindo a
Aljubarrota

, e o noflo
, 739. O do

Condeftavel pofto no Alem-tejo
,

748 - O grande que veyo contra el-
le, 75-3. O que trouxe o Meftre de
Santiago

, 778. O noííò que foy a
Ceuta

, 797.
J

Eyria Gonçalves do Carvalhal. Sua na-
turalidade

, e emprego, 677 TJfu-
irutuaria dos bens

, que lhe deu feu
filhoo grande Condeftavel, 828. On-
de eftao depofitadosfeusoffos, 1-294.

F
F Migas de Santo Elias no deferto

por onde caminhava, 76.
Farello. Sua fepultura nefta Igreja

1006. s >

Fé, que moftrou ter Santo Elias, 22c
A de Chrifto na Ethiopia, 644.

Febres das quaes o S. Condeftavel li-
vrou a vários enfermos, 1217. fam
1012.

' '

rendas a efte Convento , 884. " Por
morte de feu Irmão nos deu a msf-
ma renda, que elle pagava, 891. I

Fernando Jfeph da Gama. Adminiftra-
dor de hufna Capella defta Igreja
15-92.

Fernão de Lima Brandão
, mandou fazer

huma Imagem, e aonde a collocou >

'43o.
D. Fernando Pereira , reprehendido

, e
depois morto defgraçadamente, 729;

Fe/las. A de Santo Elias entre os Gre-
gos, 178. Entre osEthiopeSj 179.A da MiíTaÓ dos Apoftolos, 266.
A do Corpo de Deos na campanha,
782. A principal feita ao Conde
Santo, 10 14. Outras que lhe faziaõ,
1 o 1 f. Até que tempo duráraõ, 1 25-2!
Porque cefiaraó, 125-4. As duas de
N. Senhora do Carmo,

1 322, e 1 364.A da Comemoração folemne quan-
do teve principio ? 1365V

Filhos. Os de Naboth mortos, 116.
Os dos Profetas

, que vaticinarão
de Santo Elias

, 15-8. Ondehabita-
vao, 167.

Filippa da Cofia. Sua Capella no Clau-
ftro, 1660.

Ooooo % s. Pi-



Sua Imagem onde
eílá' "collócada neíta Igreja j e que
Irmandade teve ? 15-76.

S. Filippe Diácono, bautizou ao Eunu-
co depois de iníhuido , 640.

Filippe Diniz. Pacheco. Sua Capella , e

lepultura, 1651.

D. Filippe II , Rey de Caitella , o Pru-

dente, que diíle da noíla Igreja,

quando nella entrou? 1283.

D. Filippe HJ, Rey de Caitella. Que
benencio fez ao noílò Convento de

Mercê

Index

que fez á Ir-

mandade da Cruz, deite Convento
,

1426. Oitavado
, que mandou fa-

zer ao SantiíTimo Sacramento, 15*39.

D. Filippe /r, Rey de Caitella , connr-
mou a Doação

,
que fe nos fez dos

frutos da Igreja de Sacavém, 907.
M. Fr. Filippe de Santa 7 erefa, que obras

fez nas varandas do Clauílro , fen-
do Prior deite Convento ? 1628.

Fim defgraçado, que ha de ter o Anti-
Chriíto , 236.

Florentinos
, que Irmandade tiverao ne- Francifco de Oliveira , Capitão da Náo,

muitos, que tem os noíTos Santos

Fretes, 1570.

Foro. O que psgavamos pelo Moinho
. deCorroyos , 061. Us que recebe-

mos de varias moradas de Catas,

871 , eíeg.
Francijca Brandoa

, que Capella fez

neíta Igreja? 1543. .Nella toy fepul-

tada, 1545.
S. Francifco o.e síffiz-» Que vaticinou ao
noíío Santo Angelo/ 1575. Onde
eítá fua Imagem neíta Igreja? 1582.

Fr. Francifco de Azevedo. Sua devoção
com Santa Tereía, 1586.

P.Francifco Cafcfueiro. Sua lepultura em
Moura, 410.

Francifco Machado. Que Capella tem
neíte Convento ? 1464.

Fr. Francifco de Santa Maria
, que ex-

plica a refpeito dos Kecabitas, 243,
O que efcreveo dos Eílenos , 245.

M. Fr. Francifco da Natividade. Feíle-

java ao Senhor Cativo , 1558. Sua
fepultura, 1638.

íta Igreja?" 1589.
Flores numeroías , e exquifitas , com
que fe orna a nofla Capella mór pe-
la Novena de N. Senhora do Carmo,

7333-
Fluxos de Sangue , dos quaes o Santo

Condeítavel livrou a muitos enfer-
mos, 12,16.

Fogo do Ceo , que defceo fobre o ho-
locauílo de Santo Elias , 68. Sobre
o primeiro Capitão, que foy ao
Carmelo, 145-. Sobre o íegundo Ca-
pitão, 146.

Fome
, que houve em Samaria

, 40.
A que íentio Santo Elias

, 76. Hu-
ma grande, que houve no Alem-
tejo

, 734.
Fonte. Noíla Senhora da Fonte em
Moura, 379.

Fontes do Monte Carmelo, 94. A cha-
mada de Elias

, 98. Outra do mef-
mo Santo em Aragão, 197. Huma
de aguas vermelhas , em Cabo Frio,

276. A de S. Thomé na Cidade da
Bahia, 281. A fonte Santa de Mou-
ra, 333, e feg. Quando tornou a
rebentar , 403. A do Clauílro do
Convento de Moura , 409. A do
Adro do mefmo Convento

, 412.
Foreiros. Os noíTos de Sacavém

, por-
que naò pagaõ quarto ? 889. Os

que trouxe o Senhor Cativo já ref-

gatado , 1 550.
S. Francifco de Paula. Sua Imagem nef-

te Convento , 1587.

D. Francifco Rolim de Moura, Quem foy,

e que Capella tem neíte Convento?
1643. Sua fepultura, e Epitáfio,

1644.
Franctfco de Sampayo. Sua fepultura no
Carmo, e fua afcendencia , 1508.

D. Fr. Francifco Soares deVilhegas ,Bif-

po do Grão Cayro. Noticia de fua

vida , e acçoens heróicas , 625-. Re-
nuncia, que fez do BiTpado , íeus

empregos , e morte , 65-9 , e feg.

M. Fr.Francifco da Sylva
, que Capella

reedificou? 1618. Sua fepultura,

1657.
5. Francifco Xavier. Onde celebrava

MhTa neíte Convento ? 1439. Onde
eílá fua Imagem neíla Igreja? 15*82.

S. Franco de Sena. Sua Imagem deita

Igreja , 1 476.
S. Frumenchy primeiro Bifpo da Ethio-

pia , 641.
Frutos da Igreja de Sacavém

, que nos
pertencem

, 902.

Furto
, que fe fez do Santo Lenho do

Condeílavel,98i. Outro do dinhei-
ro de ouro ,

que.' nos havia dado
,

989.
Cadí-
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G
GAdelh* Negro, de quem foy filho,

e iua profiiTaÕ, 8ji.
fttiufe. Convento deite fitio, iff.

V ííitado de Santo Elias , i c6
G«rw« Jfo*i Cé0eUo-Br**co.Onde foy

lepultado no Carmo? 1624
7

£>o//^r Gafpar Godiabo CardoC, Sua fe
pultura nelle Convento, 16*0

Generofidade de animo do Condeitavel
915. ,

*

Revcrendiffimos Geraes da noíTa Ordem
Sua denominação antiga, 208. O
primeiro entre os Latinos, e alguns,
quefelheíeguiraó }299 ,eieg.

'

ítavel refiího? 691.
(7/7 ^-^ iMJw/*. Procurador do Con-

deítave 840. Capella , e jazigo,
que fe lhe deu neíta Igreja , 1494.
Pertence a íeus herdeiros

, iaqc, e
leg. ^yj '

Gomes Annes de Acurar*
, qUe manuf-

critosnos deixou, 1020.
Gomes e Annes Aonde eílá fepultado

neíta Igreja? 1525.
Doutor Fr. Gomes de Santa Maria. Cha-
mndo para Prior defte Convento

,
»20. Poy o primeiro, que nelle pre-
lidio,9i2. Suas virtudes, 912. Re-
nuncia o Priorado ,917. Sendo Bií-
po admmiílrava o Sacramento da
Confirmação neile Convento, 944.
Inítituio a Irmandade, chamada do
Capelhnho dos noflbs Confrades

,
135-5. Dava-lhesacommunhaõcom
a fua mao junto com a Communi-
dade, 135-4.

S.Gonçalo. Onde eílá fua Imagem nef-
ta Igreja? 15-88.

D.Gonçalo Eoas. Prior da Ordem , ho-
je chamado de Malta

, 212.
Gonçalo Gil de Veyros. Sentenciado á
morte

, e depois perdoado
, 765-.

Fr. Gonçalo da Madre Deos , aonde ef-
tà fepultado ? 1637.

Gonçalo de Pina Lobo. Seu Morgado em
Moura

, 367.
Gonçalo Vafanes de Azevedo

, manda ten-
tar com dinheiro a D. Nuno Alva-
res Pereira ,716.

Graça Sabatina, concedida efpecial-
mente pela Mãy de Deos , 1282

,
Veja-fe Sabbatina.

3 3
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Gractojidade fanta do grande Elias, 64.
Graaes das Capellas delia igreja, queui

as mandou fazer $ 1279. As da Ca-
pella mór , 1308.

Gratijicaçaõ publica d'ElRey D. Joaõ I
ao Condeitavel, 999.

Gratuieo. Aldeã de índios na Ameri-
ca , 183.

M.Fr. Gregório de JESVS , onde eílá
lepultado i 1639.

P. Gregório Pegado Kamalho
, favorecido

milagrolamente
, de N. Senhora do

Carmo em Moura
,

5-1 2 , e leg.
Gregos. Como feilejaO a Santo ulias ,

178.

Gruta. A deCarith onde eíleve Santo
Hias, 30. A do monte Oreb, 80.
As muitas do Carmelo, 96. A de
Santo Elias nomeímo Carmelo, 100

Gnadiana rio. Como venceo o Conde-
itavel ovadeallo, 75-4. Outra vez
o paliou com felicidade , 75-9.

Doutor Fr. Gualtero Diffeo, Núncio Apo-
ítolico. Suas qualidades ,828. Sua
morte em Inglaterra , 829.

Guido de Malafayda. Cavalnero Fran-
cez , 299.

Dona Guiomar de Caflro. Sua fepultura
nefre Convento , 1644.

Dona Guiomar de Noronha
, inílituido-

ra de hum Morgado em Moura, 3 jrj-.

H
HAbito , que o Senhor moítrou a

Dona Catharina, 192. O dos Car-
melitas fua cor própria , 293. O do
S. Condeitavel

, que forma teve ?

926. Tirado em reliquias, 1047.No de Carmelita appareceo N. Se-
nhora, 1383.

Haz.ael ungido em Rey da Syria , 86.
Hebreos. Que criaõ a refpeito de SanI

to Elias? 175-. Como nelle efpera-
vaó os affliclos ? 176.

Henoch. Companheiro de Santo Elias
,

1 70. Sua vinda ao Mundo
, 227.

Santo Henoch de Amathim , companhei-
ro do Evangeliíta S. Marcos, 25-1.

D. Henrique Cardeal Infante , e depois
Rey de Portugal. Como concorreo
para a noíTa Irmandade do Sacta-
mento? 15-17. Que indulgências lhe
deu como Legado á Latere ? 1532.
Honras que lhe fez, e donativos

,

que
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que lhe fegurou , i 5" 3 3-

Henrique Fernandes. Sua íepultura nef-

te Convento ,1635.
D. Henrique de Noronha. Sua íepultura,

1655-.

Heraade do Santo Condeftavel onde
íe fundou efte Convento , 803.

Hidropeíia de que o Santo Condefta-

vel livrou a vários enfermos, 1559,
e leg.

Holocaujto de Santo Elias no Carme-
lo, 62.

Honório III Papa. Que obrou a noíTo

favor ? 1 364. Que lhe diíle a M ay
de Deos quando lhe appareceo?

1367. Como nos patrocinou depois,

1368.

Honras que o Meftre de Aviz fez ao
Condeftavel

, 703. Outras que lhe

continuou
, 727.

Humildade de Santo Elias á vifta de
Deos , 84. A de Abdias , 149. Do
Condeftavel em huma Igreja, 713.
Com que quiz pedir eímolas pelas

portas, 934.
Hymnos

, que fe cantavao no Carme-
lO, IO3. //ff£, IJ4.

JAcob feguido de Labaó , 18. O que
com elle aconteceo, 21.

Jacobo Ofla Cardeal
, e depois Surrmo

Pontirice. Suas prerogativas, 1382.
Fr. Jacobo Wermmers

,
perito nas lín-

guas Qrientaes , 65-1. Eleito Bifpo
do Cayro , 65-2. Sua morte , 653.

Fr. Jaques Thomás , Religiofo Portu-
guez

, 324. Noticia
,
que delle te-

mos, 537.
D. Jaime , Duque de Bragança , nos
,
manda continuar certas rendas, 897.
Seu filho D.Jaime onde eftá iepul-
tado ? 1 3 1 o.

JD. Jaime de Lancaftro, Bifpo de Ceu-

(

ta. Sua qualidade , emprego, mor-
te, e fepultura, 1310.

Jatigo dos Militares de Moura, 410.
Dos noííbs Religiofos do Conven-
to da mefma Vi 11 a. Ibid. Dos her-
deiros de Duarte Brandão , hoje dos
Condes de Pombeiro , 1396. Dos
Condes da Ponte, 1421. Dos Con-
des de Valadares , 1445-. O dos Se-

nhores de Villaflor, 15-11. Dos her-

deiros de Diogo Fernandes das Pó-
voas , 1519. Dos Condes de Óbi-
dos, 15-42. Dos Senhores das Alcá-

çovas, 1563. Dos herdeiros do Con-
de de Abrantes D. Miguel de Aimei-
da , 1598, eíeg. Dos Marquezes de
Alegrete, e Condes de Sarzedas,

1620, e feg. Dos noílos Religio-

ios deite Convento , 1637 , e 1654.
O da Venerável Ordem Terceira

,

1641.

Idade do Santo Condeftavel quando
faleceo , 1003.

Idolatras no Carmelo, 61. Sua defef-

peraçaó, 6$. Sua merecida morte,
69.

Idolatria. Como delia começou a fu-

gir Santo Elias , 1 7. A que Raquel
quiz evitar , 20.

Jebu Rey de lírael, 86. Ungido por
Santo Elias, 87.

Jejuns de Santo Elias, 22. Do S. Con-
deftavel , 95- 1 . Os de Dona Marian-

na de Noronha, 1407.
Jericó. Seu Convento, 15-5-. Nelles

eftiveraô Elias , e Elileo , 157.

Jeronyma Pinheira. Sua Capella , e ja-

zigo nefta Igreja , 1470.
S.Jeronymo huma notável pintura fua

1612.

Fr.Jeronymo da Encarnação. O que re-,

fere das Feftas feitas ao S. Condef-
tavel ,1016. O que diz de hum íeu

copo de hera, 1037. Como chama
ao feu barrete, 1038.

Fr. Jeronymo Garcian. Porque foy in-

ííituido noílo Vifitador ? 1 256. Co-
mo , e porque fe defpedio da oceu-

paçao, 1257.
P. Jeronymo Lobo

, porque veyo a Por-

tugal , 655*. Foy a Caftella, e a

Roma , 656.
Jeronymo Fernandes de Vtllaboa. Sua fe-

pultura nefte Convento , 1633.
Jerufalem onde apparecerá Santo Hlias,

227. Quando entrará nefta Cidade,

231. Alli fera crucificado , 233. Sua
ruina depois da morte do Santo

,

236.
Jex.abel. Rainha Idólatra , 2?. Sua im-

piedade, e injuftiça , 1 14. Sua mor-
te vaticinada ,118. Manda ao Car-
melo bufear Santo Elias, 144, e
feg. .

JESV Chrifto vifita a Santo Elias no
Paraifo, 1 72. Como com elle fe de-

teve,
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teve, ,89. Imitado de SantoElias
na morte , 234.

JESVS. Imagem do Senhor JESVS cru-
cincado do Carmo de Moura , 262.O da Capella da Cruz deíle Con-
vento

, 1429. Noticia da fua vind
e de quem rez aquella inligne obra
*44o. Em que Capellas foy collo-
cado t ,44Z . sanhor J Jg S U S dos
agonizados. Veja-fe Agoniados. QPenhor crucificado da Capella do
eanto, ,66o. O Senhor crucificado
do Coro, 1661.

JESVS, MARIA, JOSÉPH. Capei-
ia, que laes he dedicada nefta Igre-
ja, 1471. Suas Santas Imagens. /W.
i>ua Irmandade de homens Pretos.
'473-

Sama /ji^nu princeza. Sua Imagem
deita Igreja, ij66. Sua collocaçao

,«5ó7. buas Ayas, 1568. Advogada
contra os perigos do fogo

, 1 570.Dm*W ^.c//r.. Suaíepultura ne-
ite Convento, 1445-.

Donaígne^ Joanina da Sjlva , Condef-
la de Aveiras

, primeira Proteclora
da Congregação dos Santos Pretos.
sua nobreza, 15-72.

^.Huma dedicada a Santo Elias
no Carmelo, , 77 . Outra que lhe
didicou Santa Elena , Md. Outra na
Villa de Eíperone em Nola , 207.Quem a reedificou? 2 12. Huma de-
dicada a S. Thomé, 281. A nofTa
do Carmo de Moura, 338. As que
o Condeftavel dedicou a NoíTa Se-
hora com diveríbs títulos, 960 , e
feg. A do Carmo de Lisboa, 1277,
efeg.

/7 '

Igreja Catholica. Como íerá perfeguida
doAnti-Chriíto? 223.

Santo Ildefonfo. Sua Imagem onde eítá
nefta Igreja ? 1485-.

S. Inqmfiçai de Lisboa. O que declarou
a refpeito de hum Decreto a nof-
lo favor, 1392.

Inferirão das eftampas do S. Conde-
ftavel, 1036.

S. Joaquim. Sua Capella nefta Igreja
,

e fua Imagem, 1401. Quando he
feftejado, 1404. Sua Imagem pe-
quena, que eftá em outro Altar,
H63.

Dona Joanna de Calho. Sua fepuitura na
Capella mór deita Igreja, 1293.

Dona Joanna Rainha de Caftella man-

notaveis. 847
dou hum Tumulo , e hum retabo-
lo para o Santo Condeftavel, 1023.

D. Joaã Affonfo Tello. Cortezanias, que
ufa com o Condeftavel

, 74 1.
D. Joaõ de Ancores, por quem foy def-
anado? 689.

Joaõ André Capello. Favorecido mila-
grolamente de N. Senhora do Car-
mo de Moura

, 505-, e feg.
Joaã do Barril. Sua lepultura nefta Igre-

ja, 1495-,

S. Joaõ jsaxtifia. Prelado dos Carmeli-
tas, 246. Que fefta fe fazia no leu
dia ao Santo Conde l 1021. Sua Ca-
pella, e Imagem nefta igreja, 1592.
Sua Irmandade, e indulgências, 15-92,,

Joaõ Bamifta Labanha. Quem foy
, e

fua fepuitura , 160J.
Fr. João Bautifta Lez.ana. Q que affir-
ma

, da fundação do Convento de
Moura

, 322. Sua opinião a reípei-
to da fundação do Carmo de Lisboa.
66j.

'

Fr. Joaõ Bautijla Roffino. Fez os Santua
rios da Capella mór defte Conven"
to, 1299. Sua fepuitura , 1640'
Reedificou o noíToCoro alto, 1661 a

D. Joaõ Bremttdts. Patriarca da Ethio-*
Pia, 647.

Joaõ Buil
, milagrofamente favoreci-

do de Santo Elias, 199.
Fr. Joaõ de Cartagena. Como perfuade

ler o Bautiíía Prelado dos Carme-
litas, 247.

S.Joaõ Cbrjfoflomo. O que efereveo de
Santo Elias, 162. Sermoens que lhe
fez

, 1 78. Moftra o muito que os
Demónios o temem ,217.

M.Fr. Joaõ Coelho. Sua fepuitura, 1 639.
S.Joaõ da Cruz.. Aonde eftá lua Ima*
gem nefta Igreja, 15-84.

S. Joaõ Evangehfia. Sua Capella e Ima-
gem, 1376.

Reverendiffimo Fr.JoaÕ Feixoo de Villa-
lobos. O que aírirma de vários Con-
ventos noflbs, 294. O que mandou
a refpeito das Capas dos Irmãos da
Capeilinho , 1357.

Joaõ Fernandes Andeiro Conde. Como
na fua morte fe houve o Condefta-
vel , 692.

Joaõ Fernandes do Pino. Sua Capella , e
fepuitura em Moura , 392. Morga-
do

, que inftituío
, 393.

Doutor Fr. Joaõ Galh , Mafhematico.
Sua vida , e morte, jfy. efeg.
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Joaõ Gil. SuaCapella no Carmo, 15-9*.

Seu Morgado , e a quem pertence?

Ibidem.

Joaõ Gomes da Sylva. Quem foy, e fua

fepultura , 1608.

Fr. Joaõ Gonçalves. Quem foy ? 825".

Depois de Sacerdote, quanto foy

venerado do S. Condeítavel
, 949.

Joaõ Gonçalves Carvalho. Sua fepultura

em Lisboa, 1603.
Reverendtffimo Fr. João Groz. , Geral da

noíTa Ordem ,
que concedeo o fun-

darfe eíta Provincia , 915,
D. Fr. Joaõ da Guerra Bilpo. Quanto

nos favoreceo, 894, e 896. O que
declarou ao Duque D.Jayme , 897.

Joaõ de Guimaraens. Efpadeiro de San-

tarém. O que vaticinou ao Santo
Conde , 691. Sua fepultura na pa-

rede do Clauítro, 16x9.

Joaõ Henriques. Meílre que fez o nof-

fo OrgaÕ grande , 1455.
Joaõ Homem de Oliveira. Sua fepultura

neíte Convento, 1461.
M. Fr. Joaõ Limpo. Sua prudência no
defpacho de huma Petição dos Ir-

mãos do Sacramento , 1530 , e feg.

Joaõ Lopes Alvarinho. Fundador de hu-
ma Capella no Carmo de Moura

,

388.
D. Br. Joaõ Manoel. O que confeguio
para eíte Convento, 891. Execu-
tor de hum Breve, 900. Seus Ti-
tulos, 1033. Retrato que nos deu,
ibid. Sua íepultura , 165f.

S. JoaõMarcos. Sua Imagem do Carmo
de Lisboa, 1 505".

F.Joaô Mattheus. O que obrou em Por-

tel, 718.

JtaS XXII. Eleito Summo Pontífice

por beneficio de N. Senhora, 1384.
Executa hum mandado leu, 1387,
efeg.

JoaõXXIII Papa. Confirmou o pofíu ir-

mos o património deite Convento,
878.

Joaõ XLir, Patriarca Jerofolymitano.
O que affirma a refpeito dos nolTos
Hábitos, 293.

Doutor Joaõ das Regras. Como fe por-
tou com o S. Condeítavel, 695". Per-

tendeo , que nao fofle General, 698.
Declarado contra elle ,771.

D. Joaõ /, Rey de Portugal. Prote-

eeo o noiTo Convento da Villa de
"Moura, 437. Quiz para efpofa de

Inde*
leu filho primogénito , a filha do

Condeítavel, 683. Ajuíta o caía-

mento cem leu rdho o benhor D.

Aflonío , ibid. Lílima ao conlelho,

e voto do Condeítavel
, 735-. Conio

o chamou , e leguio ,737- faz a

D. Nuno Alvares Conde de Ourem,
com varias condiçoens honorificas,

746. Dalhe varias terras
, 747. Faz-

lhe mercê de Conde de Barcellos,

760. O que pertendeo a refpeito

das ditas terras, que dera, 772. Vay
á conquiíla de Ceuta , e íaz proe-

zas
, j$5 , e kg. Dá licença para

fe fundar o Carmo de Lisboa, 806.

Sendo Regedor, e Defenfcr do Rey-

no manda proceder contra David
Negro , 846. Dá os bens deite ao
Condeítavel , 849. Confirma fendo

Rey, a Doação, 853. Como fe hou-
ve na enfermidade do Condeítavel,

999. O que fez depois, que elle

morreo , 1 005-, Deu-nos hum pre-

ciofo Sceptro por prenda com cer-

tas condiçoens , 1 040.
D. Joaõ II, fez huma mercê ao noflb

Convento de Moura
, 436. Outra

faz a eíte Carmo de Lisboa depois
da morte do terceiro Duque de Bra-

gança, 895-.

D. Joaõ III. Que moítrou querer para
D. Rodrigo Deça ? 35-3. Huma fua
Carta a favor dos nofíbs Religio-
fos de Moura, 419. Faz huma mer-
cê ao Carmo da dita Villa, 436.
Aíliítio á trasladação dos oííos do
S. Condeítavel , 1026. O que dif-

fe depois de ver o feu Tumulo no
Presbyterio, 1028.

D. Joaõ IV. Bemfeitor do Carmo dè
Moura, 447. Hum feu Alvará, 448.
Livra ao dito Convento de pagar
Decimas

, 449. Como , e quando fe
valeo do patrocínio do S. Condefc
tavel ? 126/. Supplica que fez ao
Papa para a beatificação deite Ser-
vo de Deos, 1267. Que ordinária
de Cera deu a N. Senhora da Pie-
dade, 1506. Outra aos Irmãos do
SantiíTimo Sacramento, 1534.

D. ^foaõ r, N. Senhor. Nono Neto do
Santo Condeítavel , 685*. Generofi-
dade que ufou com nofta Mãy San-
tiflima do Carmo ,1316. He vifita-

do da fua Santa Imagem, e fe lhe
moítra agradecido, 1 349 , e feg. Ef-

mola
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rnola que nos deu para a oora do

2Sí '
l
453 ' Mercèque fez do

rendimento dos Cóvaes para au^-

"?o°n
docu> do Senhor Cativo,

iJJ9- Donativo para os Livros de
Uiutochao, 1616.

m tt'ir Pah*£«**" Sua fepultu-
ra neita igreja, 1606.

Honor fr.-joaõaaSyhcir* fez o reta-
bolo que tem a noíla Capella mór.

irr m̂bem o Cofre de prata

f5A|1

8
ffi,

S
Sacramento

, ,288.

52£ íefta fazia
, e quando neila5av

J/ }S5* De quem foy Di-
redorEi pintL.al, , 588. Sua Sepul-
tura

, ekpitefao, 1638. Fez a Li-
vraria deite Convento, 1666,

MFr.Joaòde S.Thomas. Trouxe as Re-
liquias da nolTa Capella mór, 1299.

João de^fã, Cavalhero Inglez, pa-
ra que terra nos trouxe, 208.

Jo«^
,

filho da Viuva deSarepta, *?;
Vio a nuvem, que fubio do mar,
7*- bua antiguidade no habito , 09.

J*™» Rey idólatra. Sua morte , 1V2.
^arta que Santo Elias lhe efcreveo
doParaifo, 185-.

J rdto rio. Suas aguas divididas, 179.
Convento junto ás luas margens,
107. Aqui viviaõ osEÍTenos, 244.

><f f^sw. O que diz do Santo
Condeftavel

, e como fe defvia da
certeza acerca do dia do feu tran-
iito, 1003. O queaffinna da terra
que Je lhe tirava da fepultura

,
1009. Razão, que dá a refpeito
da refta, que fe lhe fazia, 10 14.O que diz do íitio deite Convento,
12,72^ Da bizarria da Igreja , 1282.
Vâ. Capella mór, 1284. O que af-
nrma do V.Fr.Luie do Rofario 1428.

Jorge Corrêa Collap. Prior da Igreja de
fcacayem

; que coníentimento deu
a noiTo favor, 903.

tr.Jorge Cotrim. Sua opinião acerca
do motivo da fundação deite Con-
vento

, 670. Como demarca o noí-
íoAdro, i f95-.

rr. Jorge Godwes. Trouxe muitas Reli-
quias para a noffa Capella mór, 1290

Jorge Gomes do Mimo. Sua Capella , e
fepultura, 15-79.

"Jorge Rodrigues. Sua fepultura neíta
ígreia, 1600.

Jorge serrão de Évora. Sua fepultura
no Carmo, fua afcendencia, edef-

cendencia , 1631, e feg.

S, Jo/epb. Sua imagem de ivioura, 370,
Huraa lingular pintura lua neita
Igreja, 1471. Veja-íe JESUS.'.Ma-

M*JoJ,èfo Ândié da Companhia. O que
amrma da Virgem benhora a relp ei-
to dos léus Carmelitas , 269.

Fr.Jojeph destino, MilÍionario,6j8ò

Fr'J°fèpb Bit/ tande. Religiolo Porra»
guez em Moura

, 3-4. Noticia que
deJle temos

, 537.
Jojeph de Faria Genealógico. O que
diz da illuítriífima íuccellaô do gran-
de Condeítavel , 685-.

Jo/epb Fernando Tax. , cego. Vio mila-
grofamente por mercê de N. Senho-
ra , 481.

Prejentado Fr.Jofepb de Jefns Maria deu
de efmola o noíTo Orgaõ grande
»45$

D. Pr.Jofeph de Lancafiro. Sua qualida-
dade, e feus empregos , 1013. Pro-
curador da Beatificação do b. Con*
deítavel , 1 270.

Jofeph de Lima de Alcáçova
, de quem

foy filho , e herdeiro , 1410.
Fr. Jofeph da Natividade, Sancriítaô

mór. Mandou fazer as grades das
Capellasda Igreja, 1279. Mandou
acabar o novo Cofre de prata pa-
ra o Santiífimo Sacramento

, 1288.
Também as grades da Capella mór",
1308. Muitos ornamentos para a'

Igreja , 16 f 2.

Fr. Jofeph de S. Pedro , renovou huma
Irmandade da Igreja

, 15-90.M- Fr-Jofeph de So/tza. Deu a N.May
SantiíTima do Carmo huma peanha
de prata , 1287. Sermoens que pre-
gou deN. Senhora da Conceição,
I f I o.

Fr. Jofeph de Santa Teref* , explica ã
íingularidade da noíta Graça Saiba-
tina, 1390.

Irmandade. A do Senhor J E S U S de
Moura, 366. A de S. Bartholomeu
da mefma Igreja , 374. Da Concei-
ção, 377. Dos Confrades do fanto
Efcapulario de Lisboa. Quem a in-
ftituío neíte Convento

, 135-2 \
de Santa ANNA delta Igreja, 1402
DaBoamorte, 14 14. Da vera Cruz
já acabada

, 1426. Dos Efcravos da
Cadêa

, 1433. A mefma na Capel-
la da Encarnação , 1436. AdoSoc-

PPPPP corro
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corro primeira, 14*76. Reformada,

1460. A que teve Santo António
,

1464. DeS. Miguel, e Almas, 1480,

e leg. DeS. Roque, 1488. DeN.
Senhora da Piedade , 1499. Do Sa-

cramento , e luas regalias, 152.8,

e feg. De S. Simaõ Stoch já acaba-

da extinda, 15-67. Outra já extin-

c~ta, que foy de S. Filippe Apoíto-

lo, 1576. De S. Pedro, 1582. De
Santa Terefa , 1 585-. De Santa Ma-
ria Magdalena de Pazzi , 1589. De
S.joaoBautiíla, 1J93.

Dona Ifabel de Cajtro. Sua fepultura

neíta Igreja, 1470.
DonaLJabel de Mello. Sua Capei la , e

íepultura, 1487.

Jubetaria. Bayrio de Lisboa. Como fe

chamou antigamente, 843.

Judas Accarron. Servirdor da obra de-

ite Convento, 813.

S. Judas Thadêo. Onde eítá fua Ima-
magem neíta Igreja , 1580.

Judeos. SeràÔ convertidos por Santo

Elias , 228. Onde foy em Lisboa a

fua Synagoga? 874. Naõ podiao an-

tigamente contratar com os Chrif-

táos, 910.
Juliano Apoflata. Sua impiedade con-

tra os oífos de Santo Éliíeo , 24 1

.

Junipero. Veja-fe Zimbro,

Jurtfdicçao, que ha de ter Santo Elias

no fim do Mundo , 229.

Jufiiças deita Corte com leu Regedor,
que feita vinhaõ celebrar neílè Con-
vento, 1580.

Jufufo Perfa. Caítigado , e depois fa-

vorecido de Santo Elias , 205*.

L
Abao contra Jacob, 18. Com elle

reconciliado, 21. Volta para fua
Pátria , ibid.

LadraÕ
,
que furtou o dinheiro de ou-

ro , aonde , e de que modo foy ca-

ítigado? 991.
Lagrimas humildes, e illuítres na mor-
te do S. Condeílavel , 1004. e feg*

Lamina. Huma do Carmo de Moura,
que inclue preciofas Relíquias 535*,

A que trazia ao peito Dona Marian-
na de Noronha , 1409.

Lança
, que o Condeítavel atirou pa-

ra o Rocio, yjj. O provérbio que

deita acçaõ fe deduzio, 978.
M. Fr» Leaõ de Santo Tbomás , que no-

ticia teve do Lugar chamado t*w
,

290.
Lebna Danguil , Emperador da Ethio-

pia , 646.
Leite

,
que Santa A IS/ N A deu mila-

groiamente a huma mulher
, 489.

O melmo fez a Maria Pimenta, 491.
Leito em que dormia o S. Condenável
onde fe guarda , 877.

Santo Lenho da Igreja de Moura
, 368.

O que fe achou entre os deípojos

da batalha de Aljubarrota
, 744. O

S. Condeítavel o doou a eite feu
Convento, 979. Em que forma eí-

tava, 980. Foy furtado, 981. Fez
delle doação, 982. Onde fe guar-
da , 1617. Hum da Capelliniia do
S. Condeílavel -, 1619.

Dona Leonor de Alvim , mulher do Con-
de D. Nuno Alvares Pereira , 682.
Sua morte, e fepultura , 686.

Dona Leonor Henriques. Sua illuítre "af-

cendencia : e como he Adminiílra-
dora de huma Capella neíta Igreja»

Dona Leonor Telles , Rainha de Portu-
gal , armou Cavalleiro a D. Nuno
Alvares, 68 1. Contra elle fe defgof-
tou, 691. Intenta prendello, £93.

Liberalidade do Condeílavel^^. Sinal

grande deita virtude pelo que deu,

769-
Licenças para fe fundar o Carmo de

Lisboa , 806 , e feg.

Limbo. Delle íahiraó os Santos Padres,
para onde, 188.

Livraria do noiTo Convento de Mou-
ra

, 416. Do Canrochaõ deíle Con-
vento , 1616, e quem a fez, 1666.

D. Lopo Dias de Souza. Como inten-

tou matar ao Condeítavel . yó^.
Lopo Pimenta. Sua fepultura em Mou-

ra, 410.
D. Lourenço de Almeida. Que jazigo
tem nefta Igreja , 1599.

Louvor de Naboth 109. O que o Con-
deítavel dá aos Carmelitas, 922.

Ludovico , Duque de Ppviera. Sua in-

juíta pertençaó , 1386.
Fr. Luiz. dos Anjos. Deu os Púlpitos

de prata , 1281. Também o tan-

que do Refeitório , 1645*.

Fr. Luiz, de Baflos , que painéis pintou
neUe Convento ,1298.

D. Luiz.



das coufas^t^ ^Syhetra. Seu jazi-go no Carmo, 1626.

%L
onL

deCaJ
Íí

íl°-Branco
'
Conde ^

fflSfl??'
De qUe CaPella he ad-

rninift«dor e por onde lhe perten-
ceaadnuniirraçaõ, 141 1.

r

Lm^trancifco Pintei. O que diíTe donoflo Bilpo D. Fr. Vaico\artinsde

V2 c ' 5̂ ' Seus fendentes,
J||i. Seu jazigo nefte Convento'

V.hmz. infante
, que mercê nos fez ,

K
£rn

L^ *f Mtnd" : 1ue grande

fcC^ ,,S1
-

°nle m

*:. fr, £*«,^£^í0 , morreo raartvr
1427. < '

-^.2t.Luiz.doRofario: que ornamento
nco fez, 161 z.

Lm^daSylvx, quem foy, e onde ef-
ta íepultado, 1608.

Lm^ da Sylva Tello, IV Conde de Avei-
ras nulagrolamente favorecido de
JN. Senhora do Carmo, 498. Seu va-
lor na campanha

, 500? Devoção
que nos teve, 5-04.

*

D. Luiz. de Torres, Cardeal, que pre-
ciola Imagem mandou de mimo a
eite Convento? 144!

.

Dma Lui^a Cabral
, onde foy fepulta-

da, 13 11. Quem foy, e fuás vir-
tudes

, j 325. Como amava aos Car-
melitas

, e varias noticias fuás ef-
peciaes

, 1 326. Sua morte
, e cir-

cumilancias do feu funenl , 1229.
Sua illuítre aícendencia

, edeícen-
dencia, 1332, e feg.

Dona Luiza Moniz. Coutinho. Sua fepul-
tura no Carmo, iyoS.

Dona Lmz.a Rainha de Portugal. Que
donativo fez ao Senhor Cativo de-
lta Igreja, 1553.

Luz. Senhora da Luz. do Carmo de
Moura achada em hum poço, 233.
Devoção

, que fe lhe tem, 337.
Hoje invocada Senhora do Carmo,
493. Oito grandes prodígios da mef-
ma Senhora , 495- , e íeg.

Santa Luzia. Sua Capella, e Imagem
neíla Igreja, 1465.

notáveis.

M
MAlachias o velho. Seus íuecef-

los em Braga , 257.
Alaltez.es Cavalleiros

, que nos trouxe-
raõ para Portugal, 310. Senhores da
Villa de Moura, 314. Fundarão o
nono Convento da meima Villa 32a.
e íeg.

'"

Mandado de Deos a Elias, 26". Para
fahir de Carith, 41. Outros no mon-
te Oreb ,86. Hum para reprehen-
der d Acab , 1 09. Da Mãy de Deos
ao Papa Joaó XXII, 1383.

Domor Manoel Alvares Pegas. Sua fe-
pultura no Clauílro , e feu Epitá-
fio, 1630.

Manoel de Affiz Mafcarenhas
, Conde

de Óbidos. Adminiílrador de hum
Morgado

, 35-5-. Adminiílrador da
Capella do Sacramento, e por on-
de lhe veyo a dita adminiítraçaõ

,

1442.
Fr. Manoel Cardozo. Sua fepultura

Manoel da Canha Teive. Sua fepultura
neíla Igreja, 1600.

Manoel de Faria e Souza. Sua opinião
a refpeito da fundação deite Con-
vento, 66j.

Manoel de Galhegos. O que diz do Edi-
fício deite Convento

, 1274.
Fr. Manoel de Góes. Que razaõ ha para

ie lhe acreditarem os eteritos, 1 1 7.M. Fr. Manoel da Grafa. Sua fepultura
1639.

Fr. Manoel Leal. Sua opinião a refpei-
to do lugar do Canal, 289.

Manoel Pires Calvo. Favorecido do Se-
nhor dos PaíTos

, 470.
D. Manoel Rey de Portugal. Confir-
mados huma mercê

, 436. Subindo
aoThrono nomeou Duque de Bra-
gança , 897.

Fr. Manoel RomaÒ. Sua opinião a rei»
peito do Carmo de Moura ,315-.

Manoel de Sampayo Moniz, de Mello. Se-
nhor da Caía de Villaflor. Sua af-
dencia : e da Capella

, que tem ne-
fta Igreja, ifii.

Manoel Severim de Faria. O que diz
acerca do lugar do Canal

, 290.
A'cerca da fundação do Carmo de
Moura, 322..

Ppppp z S. Mar-
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S. Marcai. Onde eílá fua Imagem ne-

íta Igreja, 1592..

Marcos Rodrigues Tinoco. . Sua fepultura

no Carmo, 1603.

Santa Margarida. Sua Capella no Clau-

ítro ,
pag. 778 ; numero que diz,

2,652, e deve ler 165-2.

Margarida Rodrigues Serva de Deos.Sua

fepultura no Carmo de Moura, 55-9.

MARIA Santiffima, Máy de Deos. fre-

viíta de Santo Elias na nuvem, 101.

O que revelou a S. Pedro Thomás,

i
l

qualidade, e empregos, 1450. Quan-
to íe diítinguio na devoção com a
Senhora da Porta, 14J1. Sua lepuk
tura , ibid.

Marquez.es de Alegrete. Seu jazigo ne-

íte Convento 1620.

Martim Ames de barbuda. Quanto at-

tendeo ao Condeítavel ,
jSj.

Martim Gonçalves do Carvalhal , a quem
o Condeítavel foy entregue, 679.
O que lhe deu depois o dito Con-
deítavel , 770.

186. Sua Imagem venerada no Car- S. Martinho. Sua Imagem de Moura,
melo, 250, Inítruçaõ, que deu aos

Carmelitas, 2,68. Seu grande culto

em Portugal, 271. AdmoeítouaS.
Simaõ Stoch para tomar o noííb

Habito , 508. Obfequios que o S.

Condeítavel lhe fazia, 95-9. Tem-
plos , que lhe dedicou 960 , e feg.

Appareceo a Honório III , e que lhe

mandou, que fizeífe , 1367. Trou-
- xe do Ceo o fanto Efcapulario 1 3 75-.

O que diíle ao entregallo , 1376.
Sua Imagem do Altar de Santa Ca-
tharin3, 1485".

Dona Maria, Fundadora de huma Ca-
pella no Carmo de Moura , 384.

Maria do Carmo* Serva de Deos na
Villa de Moura

, 479.
Santa Maria M^gdalena de Pazxi. Sua
Imagem da Capella mór, 1290. Sua

• Capella própria , e fua Imagem , e

Irmandade, 1587, e feg.

Doaa Maria de Noronha
, de quem foy

mulher , e fua Capella no Carmo de
Lisboa, 1425*.

V. Maria Perpetua da Luz,. O que afKr-

ma de noííb Pay Santo Elias, 213.
Dona Maria da Porta. Sua qualidade ,

145-2. Sua devoção com a V. Senho-
ra deite titulo , ibid.

Dona Marianna de Alarcão. Sua fepul-
tura neíta Igreja, 15-09.

Marianna da Fonfeca. Saa felicidade em
hum parto, 406.

D. Marianna de Laneafiro. Quem foy,
e que Capella com feu Carneiro
fundou no Carmo , 1 609.

D.Marianna de Noronha e A/e»£2Xf
s
quem

foy, 1405". Que habito veítio, 1406.
Suas heróicas virtudes, 1407. De-
voção que teve á noífa Ordem, 1408.
Sua morte , e íinaes de Santidade,

1409.
Dona Marianna lerefz de Lançajtro. Sua

387. O paílb , que repreíenta, 533.
Como delle íe valem os enfermos,

534-
M. Fr. Martinho Moniz,. Seu Sermão da

AcclamaçaÕ, 1 266. Painéis grandes,

que deu de elmola , 1 307. Cande-
labro , que também deu , 1 309. Sua
fepultura, e Epitáfio, 165$.

D. Fr. Martinho ae Sotto-Mayor , Bifpo

de Tripoli. Sua nobreza, predica-

dos, empregos, e morte , 590, e feg.

Mariyriò. Quanto foy defejado do S.

Condeítavel, 952. O deíèjo delle

declarado
, 955*.

Mafpha. Sitio em que viveo Santo
Elias , 1 7. Quando para elle foy ,

22.
f

Matrimonio. Prova do quanto o Santo
Condeítavel refpeitou eíte Sacramé-

to, 950.
Manfoleo notável da nofla Igreja, 1 598.

D. Mem Rodrigues de Vafcmcellos, acom-
panha ao Condeítavel na guerra,

77f-
Dona Meneia Zoares de Toledo. Sua fe-

pultura neíta Igreja , 1 606.

Menino JEbVS. A devoção
,
que com

elle teve o V. Fr. António de Deos,

614. Huma Imagem íua da Igreja,

15-5-4.

Mercadores ae laa
, que Irmandade in-

ítituiraÓ neíta Igreja , 1460.

Mefa
,
que o Condeítavel lançou por

terra , 690.
Meftres das Efco 7as dos Meninos. Que
Irmandade inítituiraó neíta Igreja 9

1414.
Me/Ires das obras do Carmo de Lisboa.

Seus nomes, 812.

Mker Carlos Pefanha , Almirante. Eí-

cambo » que fez com o Condeíta-
vel, 803.

Micheas. Como inítituío aos Samari-

tanos;



das coufas notáveis.
a!MÍ; f^icima contra

S53

tado, e prezo, jf

tes. ^uem foy
, e Wepulturaj

^Mí A
?
gd0

'
deP°ÍS íendo PaP*< cha-

^adolanocencioXiíí, que occafíaóteve para fua eipecial devoção a N.Penhorado Carmo? ,228
4te«4 ,w w<*« J4

'

sImagem de Chrifto 'da Capella da

^n^/lru^^^' Vifitadorque
foy delta Província

, 1 257

•£$"!l
l *-**-** **«"**', Conde de

Valladares
, onde foy fepultado

,

MtTe$
l iue^De°s obrou por inter-

ceílao do S. Condeftavel. Do num.
.

,u 5"2
> ate lajif.

4?ftg£tt» das Irmandades a quemcha-
: antigamente

, 1414. j(em
,

Balthazar Limpo em que Capaia
374- Outro inítituido por Nuno Vaz
defino, 386. De joaò Fernandes
do Pino, 393. O que inítittío Do-
na Luiza Caoral

, e luas particulari-
dades, 1317. OdeAffoniò de Tor-
res, M\*. Eíte por quem he ad-
miniítrudo, ,421. Q que inftituio
o Bacharel João Gil, icçz.

Moura, Villa de Portugal? Sua def-
cnpçao, 313. Dada aos Maltezes

,

314. Nao teve nella domínio D.Af-
tomodelaCerda, 32a Seu verda-
deiro Senhor

, Md. o noflb Con-
vento deita Villa

, 325-. Quando
nella eíteve o Condeítavel,

7 88.Mouros vencidos em Ceuta
, 797, Nu .

mero dos íeus mortos
, Md,

Mudos que por interceflaõ do Santo
Condeítavel falláraõ, 1

1

3

j.

N
NAbal. Sua habitação em que Car-

melo foy, 91,
Naboth. Seus louvores, 109. Repug-
nou vender huma vinha, iu. Sua
ínjuíra morte, uj. Seus bens con-
íncados ,116.

NabHvtrdaÕ triunfante em Jerufalem.
25-4.

*

Naufragame, a quem N. Senhora do

mavaô
1428.

Miradouro, do S. Condeítavel aonde
era

> 9.11.

Miffas
, que o S. Condeítavel ouvia ,

946. As que fediziao no Altar, que
tCVe

t!

,QI H As
<l
ue ainda fe dizemem honra lua, Md. Efmolas que

para ellas ainda íe recebem , 1264.

: raõ , 658. '

q 6m ld f0_ Carmo
l

1?™ de hum grande p.eri-

Moacem íMouro. De oup Timar f™ A7.
S°'

í- '. .
s'

Penhor, elhedeiXOu
q
Lomett ST "'^ M°ngeS

'

-*fo«Aw. O de Corroyos, quando fe
edificou

, 856. O Convento ó fa-
brica por fua conta

, 876.
Monges, que entrarão em Portugal 288
Forao havidos por Carmelitas, 292!
C >s nove que entrarão na Ethiopia,

a/43Montemor o novo. O que obrou neíta
V ília o Condeftavel

, 707. Como
nella defcançou

, 783.
Monumento antiquiffimo do P.Fr. Dio-
go Gil

, 463.
Mordomo Mar d'ElRey Acab quem
foy? ,48 O Condeítavel também
o foy d'E!Rey D. JoaÓ í

, 730
Morado de Dona Guiomar de Noro-
nha na Capella mór do Carmo de
Moura, 3^. DeGon Çai de Pina
i-obo em Moura, 367. De D. Fr

Noivos da Villa de Cáceres. O que com
elles aconteceo

, 95-0.

Nola Cidade. Como foy livre de pe-
ite , 206.

r

Nome o de Elias como fe interpreta,
14. Qual foy o do filho da Viuva
Sareptana

, jj.
Novena. A de N. Senhora do Carmo -

e fua efpecialidade, 1334 , e feg!
Ititeitos deite fanto exercício, 1 33c
Seu principio, 1336. A de Santa
ANNA, 1404. A de Santa Terefa,

Noviciado novo. Sua regularidade, 1668.
Nundo Apoflolico da nòíía Ordem, que
veyo a Lisboa, 828.

D. Nuno Alvares Pereira , Condeítavel
de Portugal. Epitome da fua Vida
677 > e feg. Veja-fe o Index âos CapC.

tules

I
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tulos desde o Cap. II , até o ultimo

da Parte III. -

J). Ktino Alvares Pereira
, IV neto do

nofib Condeítavel. Sua Capella no

Carmo, 1423. Sua nobreza, e em-

pregos, 1414, e feg.

Nuno de Santa Maria. Nome do Santo

Condeítavel depois de Religiofo,

9Z 7*

Nuno Vaz, do Pino. Reedificador de hu-

ma Capella no Carmo de Moura ,

585. Morgados que inílituío , 386.

Nuno Faz, Pifarro. Adminiítrador de

huma Capella, e Morgado em Mou-
ra, 386.

Nttrio Perfa, favorecido de Santo Elias

204.
Nuvem

,
que Santo Elias vio no Car-

melo, 72. Sua íignificaçaó , 10 1.

Index

O
Bediencia

,
que a Santo Elifeo

renderão os filhos dos Profetas,

166. A que os Carmelitas tiverao

á May de Deos , 268
,
que no pa-

ragrafo eítá por erro, 368. A do
V. Fr. António de Deos bem pro-

vada, 606. Item, 608.
Óbidos , Conde de Óbidos. Veja-fe D.

Manoel de Afftz. Mafcarenhas.

Obra. A do Carmo de Lisboa, como
fe eííèituou, 815.

Obfervaçaõ, que o difcipulo de Elias

fez da nuvem , 72.

Objtinaçaõ do impio Rey Acab, 134.

Occtípaçaõ de Santo Elias com Énoch
no Paraifo , 171.

Ochoz,ias reinante, 138. Precipitado,

139. Manda confultar a Beelzebud,

140. Elias lhe vaticina a morte,

141. O que obrou depois deite va-

ticínio, 142. Mandou ao Carmelo
gente armada , e o que aconteceo,

1 44 , e feg.

Officios Divinos. Como fe celebravaõ
neíte Convento , 912.

Oitavaria folemne do Sacramento ne-

íta Igreja. Sua inítituiçao , 1539.
Olhos. Da moleítia nelles iarou o S.

Condeítavel a muitos enfermos
,

1071, e feg.

Olivete monte. Quando nelle fe achou
Santo Elias, 189.

Santo Onofre. Sua Imagem da Capella

doClauílro, 1660»

Opinioens acerca do motivo
,
que hou-

ve para a fundação do Carmo de

Lisboa , 667 , e ieg.

Oração de Santo Elias quando morreo

o filho da Viuva
,
52. Repetida, 53.

No facrificio do Carmelo , 67. A
do S.Condeítavel na occafiao de hu-

ma batalha
, 756. A que por elle,

eltando enfermo , faziaó os pobresj

1001. A mental onde fe faz neíte

Convento, 1662.

Oráculo. O de Jerufalem que conful-

tou Sobac , 11. O dos Accaroni-

tas, ou Filiíteos, 140.

Oratório. O de Mafpha, 18. O do Car-

melo, 101.

Ordem. A Profética qual era ? 254. A
noífa Venerável Ordem Terceira tem
fua Capella no Clauítro , 1 669.

Oreb monte , para o qual caminhou
Santo Elias

, 7^.
Orgaõ, O do Coro baixo de Lisboa,

1297. O grande da Igreja quem o
fez , e quem o deu , 1453. O pe-

queno do Coro alto, que deu oP.
Fr. Jofeph da Natividade , 1668.

Ornato da pobre Cella do S. Condeíta-

vel
, 928.

Ourem Villa , da qual foy Conde D.
Nuno Alvares Pereira -

y 746.

SAntos Padres do Limbo. Subirão

com Chrifto ao Paraifo, 188.

Padroeiro da Capella mór de Moura
,

35"2. Do Carmo de Lisboa , 1 673.
Pagamentos

,
que fe faziaõ aos Officiaes

das obras deite Convento ,813.
Painéis

,
que forao da noíTa Capella

mór, 1291. Os dos Anjos da dita

Capella quem os pintou , 1298.
Os grandes que nella eítaó, quem
os deu, 1307. Hum bom da Encar-

nação , 1422. Hum notável de S.

Jeronymo, 1612.

Palefiina , que outros nomes tem, 90.
Palmas que fe benzem na feita de S.

Angelo, 1577.
Palmella illuminada pelo Condeítavel,

7 Z T-

Fr. PantAleao Bautifla. O que affirma

a refpeito do noílo Bifpo do Cay-

10, 661.

Paõ
,
que os corvos traziaõ a Santo

Elias,
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W*?V:j*í O que o Anjo lhe trouxe do Ceo

, 787W« Cidade. Pegadas que fe vem^e b. 1 nome
, 282

PanufoTeneal. Noticia delle , ,6o,e

Santos ladres, 189

Lon^itavdle facilitarão, ,228.
*4*fc* d^fmni^. Como na pri-
meira Oitava era o S. Condeílavel
reítejado, 1016.

PaJJos SenhorJESUS dotPaffbs da nof-
ia Igreja de Moura. Sua perfeição,
466. buas maravilhas, 468.

*«*«', que o Provincial Fr. AlTonío

Fr. Pedro das Chagas
, que obras fez no

Carmo de Moura, 339. Relação,
que dadas meímas obras, 343. o
que affirma de hum prodigio de San-
ta ANNA, 491.

Pedro Corrêa da òylva. Sua Capella e
íepultura no Carmo, 1574.

Pedro da Covil.iáa , na Ethiopia Alta,
646.

Fr. Fedro da Cruz. Juz,arte. O que af-
firma d'ElRey D.JoaólV,a reípei-
to do S. Condeílavel , 1263. O que
diz da Beatificação do melhio ber-
vo deDeos, 1271.

Pedro de Frias. Fez o retabolo antigo
da nofla Capella mór, 129 1.oe Airama deu ao Condeílavel, 920. D. Fedro Henrique de Bragança , DuqueV. Patorniíha Bamifia. Cobrou iaude *° T -*— V„„^f A ÍLT 3?e

por mercê de Santo Elias, 106.
Senhor Patriarca D. TJiomaz I : como
diipoz huma ProfiflaÕ com a Santa
Imagem de N. Senhora do Carmo,
1 34' • Quando a vifitou pefíbalmen-
te, 1348.

S. Patrkto Bifpo , livre do Demónio

de Lafoens. Provedor da Irmanda-
de de Santa ANNA , 1403.

D. Pedro
, Infante de Portugal. Com

que valor pelejou em Ceuta, 798.
Fr. Pedro da Magdalena. Que Imagem

levava para o Maranhão
, 1547.

D. Pedro de Menezes. Governador de
Ceuta

, 799.

to refiS?
Khas

'/
, 4- ° "elmo San- S. Pedro de Rates, Bifpo. Quem fe diz,to refere o prodigio

, 2i6.
Património do Convento de Moura ,

325. Quanto creíceo, 433. Como
depois diminuío, 434. O do Biípo
do Cayro

, 634 , e 660. O do Car-
mo de Lisboa, 871.

Fr. Paulo deJESVS. Sua maravilhofa
„ vida

, virtudes , doutrinas
, e morte,

550 , e feg.

Pavor
K
que tem de Santo Elias os de-

mónios ,217.
Paz.. Porta paz. de prata

, que mandou
fazer o S. Condeílavel , 1 260.

Peanha de prata de N. Senhora do Car-
mo, quem a deu, 1287.

Pedra. Quando fe poz a primeira ne-
íle Edifício do Carmo de Lisboa

,

810.
Pedrada. N. Senhora da Pedrada. Sua
Imagem no Carmo de Lisboa, ifj6.

D. Pfdro silvares Gonçalves, Prior do
Crato

, 687.
S.Pedro Apáftolo. Sua Capella do Car-
mo de Moura, 377. No Carmo de
Lisboa, fua Capella, e Imagem,

D. Pedro de Barrafon. Sua mulher ref-
tituida á faude por Santo Elias

,

200.
Z>. Fr. Pedro Brandão. Sua fepultura ,

utfjrjr.

que fora, e fua morte , 261.
D. pedro Rey de AragaÕ. Prendeo a
D. AfFonfo de la Cerda ,317.

D. Pedro /, Rey de Portugal. Faz hu-
ma mercê ao Convento de Moura
438.

D.Pedro II, Rey de Portugal. Suppli-
cou pela Beatificação do S. Conde-
ílavel

,
1268. Que privilegio con-

cedeo aos Irmãos de JESUS , MA-
RIA, JOSEPH, 1475-. Ordinária,
que concedeo aos Irmãos do Sacra-
mento, 15 3 f.

D. Pedro Rodrigues. Reílaurador da Vil-
la de Moura, §14.

Pedro Sarmento. Sahe contra o Conde-
ílavel, 721. Como deite fe retirou

7*3-
S. Pedro Tloomás. Onde eílá neíla Igre-

ja a fua Imagem, 1469.
Pegadas de S. Thomé junto á Villa de

S. Vicente , 277. Na Itapoã , 279.
Outras junto á barra da Bahia, 280.
Outras junto á Cidade da Paraíba.
282.

Pernas, e pés enfermos, que o San-
to Condeílavel remediou milagroía-
mente, 1180.

Pefie, de que Santo Elias livrou al-
gumas Cidades, 206. Efpecialmente
a de Nola 3 209. v ;

;

/v-
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Tíiiçaõ. A que fízeraõ os Irmãos do
Sacramento para fe lhes conceder

hum repique , 1531.
Piedade. Nona Senhora da Piedade do
Carmo de Moura. Sua Capella, e

Imagem, 387. A do Carmo de Lif-

boa, 1491. Suas maravilhas, e ve-

neração , 1492.
Pinhal das Covas de prata deíle Con-
vento , 879.

Pleitos. Hum entre o Condeílavel , e
Dona Cimfa, 852. O que correo acer-

ca dos frutos da Igreja de Sacavém,
906. Hum

,
que os Irmãos de San-

to António vencerão, 1478. O que
vencerão os Irmãos de S. Miguel,

e

Almas, 1483. O que corre entre os

Irmãos do Capellinho , e de Santa
Maria Magdalena dePazzi, 1591.

Pobres. Como o Santo Condeílavel os

alimentava , e veília
, 965. Como

por elles diílribuía o pao dos cel-

leiros
, 964. O muito que rogavaõ

a Deos pela vida delle, 1001.
Pobreza notável de Fr. António de
Deos, 610.

Poder de Santo Elias para fazer mila-

gres, 226. O que teve nos Tribus,

229. O muito que o Meftre de Aviz
deu ao Condeílavel , 698.

Porta. Noíla Senhora da Porta doClau-

ftro. Sua milagroía Imagem , 1446.
Seus grandes prodigios , 1448.

Porta travefa deita Igreja, 12,75". Quem
abrio a que tem depreíente, 1276.

Portaria do Convento de Moura , 408.
As do Carmo de Lisboa, 1668.

Portel, Villa
,
que fe rendeo junta-

mente com feu Caílello
, 728.

Pórtico da Igreja de Moura, 394. O
principal do Carmo de Lisbsa, 1276.

Pofe
,
que efte Convento tomou dos

bens, que fe lhe doávao, 840. A
que tomamos das rendas de Saca-

vém , 896. A que tomamos dos fru-

tos da Igreja deíle Lugar, 904.
Poftigo de S. Roque, como fe chamou
em outro tempo , 872.

Poyo. Noíla Senhora do Poyo. Notável
prodígio, que obrou, 1648.

Pranto. NolTa Senhora ao Pranto , que
hoje fe chama da Piedade

, 1491.
Prata lavrada

,
que adorna a noíla Ca-

pella mór, 1292.
Praticas efpirituaes do Condeílavel
com^ os enfermos

, 969. Só eílas

admittia , 993.

Index
Precftrfor da fegunda vinda de Chriílo

,

218.

1-re^açao de Santo Elias, e Enoch, 227.
u tempo que ha de durar, 230.

Premio
,
que MlRey D.joaõ 1 deu ao

Condeitavel, 1746, e leg.

Prez.a notável feita aos Caítelhanos,

717. Outra grande junto a Revo-
reaa, 766.

Prejidente do noílo primeiro Capitulo
Provincial, 916. Quem preíidio com
a authoridade ,917.

Pretos. Irmãos de jiLbUS, MARIA,
JOSEPH. Sua Irmandade, e privi-

légios , 1474. Como os cativos fe

coitumao relgatar, 1475.
Primada do noíTo Inítkuto Monafti-
co, 106.

Proctjfaõ em Moura com a Imagem da
Senhora da Luz, 334. As que fe

faziao com a Imagem do Senhor dos
Agonizados, 456. Huma com o
mefmo Senhor em Quinta feira ma-
yor

, 460. Do Senhor dos PaíTosem
Moura

, 467. A que fe fez com a
Imagem de N. Senhora do Carmo ,

516. A daAcclamaçaÓ porque vem
a eíla Igreja , 1266. A que fe fez

com a Santa Imagem de N. Senho-
ra da nofla Capella mór , 1 343 , e
feg. Outra com que foy levada ao
Paço, 1349. A ProciíTaó folemnif-
íima, com que foy trazida para o
Convento, 135-0. A quefe fazia a
N. Senhora da Boamorte , 1417. A
que fazem os Irmãos da Cadéa, 1437
A que fe faz com a Imagem de
N. Senhora da Piedade milagrofa ,

ijoi. A que fe faz do Corpo de
Deos, 15-37. A que fe fez com o
Senhor Cativo quando a Santa Ima-
gem veyo para eíla Igreja, »5-5-1.

Vrognofiico verificado no Santo Conde-
ílavel, 955.

Promejfa de Santo Elias feita á Viuva
de Sarepta

, 45".

Protetlora da Congregação dos Santos
Pretos, 15"72/

Provas do verdadeiro motivo para a
fundação do Carmo de Lisboa, 672,
e feg.

Provedores illuílriíTimos da Irmandade
de Santa ANNA , 104;.

Provérbio
, que corria alludindo ao SJ

Condeílavel, 939.
Província do Carmo de Portugal. Co-

mo
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mo f y felicitada, e quando eri
gida, 914.

n

Prudência notável do grande D. Nu-no Alvares Pereira
, 764.

Púlpito, delia nona Igreja\ quem osmandou cobrir de prata lavrada,

Punhaladas. NoíTa Senhora das Punha-
fadas , onde fe collocou neíta Igre-
ja» 1557-

h

Purgatório. Como delle faó livres as
almas dos Carmelitas, 1282 , e fe-
guintes. 3

Purificação. A de N. Senhora celebra-
da na Campanha, 947. Como fe
faz actualmente a lua feita, 1322.Quem a fazia em outro tempo
1326.

r '

Q
QVadro notável , e Angular de N.

Senhora da Piedade de Moura,
g8x.

Qnahdade do terreno deite Convento
8ii,efeg.

Quarenta horas. Jubileo
, que ha nef-

te Convento, 1328.
Quartans.àe que Santo Elias livrou a

dous Religiofos de S. Domingos
,

201. & '

Quebranto. Moleítia, de que o Santo
Condeítavel livrou a difTerentes pef-
foas, 1234.

Quedar perigofas , de que muitos li-
vrarão por interceíTaõ do mefmo
S. Condeítavel, 1238.

Queixas da Viuva Sareptana contra
Elias na morte do filho

, jro , e fe-
guintes.

Quinta. A da PedraíTa do Condeítavel,
683. As que deu a Joaõ Gonçalves'
770. A da Alcaidaria

, que nos foy
doada

, 82,4. A que nos ficou no
Lugar de Camarate , 875-. A de Cor-
royos, 877. Quem nos deixou a de
Morfacem, 1498.

Quintilhas
, que os pobres cantavaõ

ao S. Condeítavel
, 965. Veja-fe

Tmádilhas.
Santa Quitéria. Onde eítá fua Imagem

collocada
, 14^9.

Quito
,
o que fe vio em hum feu Val-

le, 285-.

R
RAmoth. O que aconteceo na fua

conquiíta , 1 35.
Rapto de Santo Elias , e fuás particu-
laridades, 156.

Raquel. Porque efeondeo os ídolos de
leu pay, 20.

Recabitas. Diicipulos de Santo Elifeo,
242. Sua poíteridade, ibid. Sua pro*
fiílàõ , 243.

Refeitório do Convento de Moura, 413.Do Carmo de Lisboa , 1645-.
Regedor das Juíliças. Cargo do Con-

deítavel, 789.
Regra, que nos recopilou

, e deu San-
to Alberto ,301. Obfervada com
todo o rigor, 818. Porque fe guar-
dava em Moura, 819.

Relicário de prata, que o Santo Con-
deítavel nos deu

, 985-. Serve nos
partos, e os faz felices, 988. Ley
que fe deve obfervar nos empreili-
mos, ibid.

Religião do Carmo. Seu primeiro fun-
damento, 102. Seu Solar, 15^. Quan-
do fe eítabeleceo em Portugal ,313,

pf feg *

Reh^utas. As de Santo Elifeo entre-
gues ao fogo, 241. As de S.Pedro
de Rates onde le collocíraõ , 262.
As que deraõ nome a huma Capei-
la de Moura, 381. Huma particular
do Carmo deita Villa

, 735. As que
o Condeítavel deu a eíte Conven-
to

, 979, efeg. A quem as entre-
gou , e quando

, 986. As dos San-
tuários do Coro baixo deite Con-
vento, 1300. As do Sacrário do Al-
tar de Santa ANNA , 1402. As no-
táveis do noífo Coro alto , 1664.

Rendas
, que teve o Carmo de Moura,

325% í"w», 433. Como depois fe di-
minuirão, 434. As do Carmo de Lif-
boa deixadas pelo Santo Condeíta»
vel, 871 , e feg.

Renuncia de Santo Elifeo, 89. A que
fez do Priorado do Carmo de Lisboa
D. Fr. Gomes de Santa Maria ,917.A que o Condeítavel fez dos bens
do Mundo , 998.

Repofta notável de hum Craculo 12.
Huma da Viuva Sareptana ,43. De
Santo Elias para o ReyAcab, 60.

Qaqqq Ou*
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Outra dada ao Senhor ,81. Outra,

85". Huma de Naboth, 1 1 1 . De San-

to Elias para Santo Eliieo, >6o.

Huraa admirável do V. Fr. Paulo
,

555. Outra também lua
, 579. De

D. Nuno Alvares dada aos Cafte-

lhanos
, 709. Do mefmo dada a Pe-

dro Sarmento
, 722. Huma do Me-

ftre de Santiago
, 780. Huma ad-

mirável do Conde Santo, 929. Ou-
tra

, 941. Outra a refpeito de luas

penitencias, 992.
RefnrreicaÕ do filho da Sareptana, 53.
Do morto

,
que foy lançado na ie-

pultura de Santo Elifeo, 240. Do
Profeta em Braga , 259.

Refurreiçaõ. Titulo que também teve

a Irmandade do Santiffimo Sacra-

mento deita Igreja , 1 528.

Refiífcitados pela interceffaô do Santo
Condeftavel , 1 062 , e feg.

Reftello
, que Lugar he , 10 18. Cirio,

que delle fe trazia á fepultura do
Conde Santo , 10 19.

Retabolo de talha dourada , que foy
mandado para o Altar do Conde San-

to , 1023. Quem fez o daCapella
mór deite Convento , 1286. O an-

tigo como era , e quem o mandou
accrefcentar , 1291.

Retrato lingular do Conde Santo, 1 032.
Outro naõ menos preciofo , 1035".

Revelação de Noffa Senhora ao Cardeal

Jacobo Offa, 1383.
Reynos aonde Santo Elias he feíteja-

do , 1 80 , e feg.

Reys , que na Guerra acompanhavao
a Benadab ,123.

Santos Reys. Titulo de huma Capella
deite Convento , e porque o teve?

1512.
Rieardo de Graye. Cavalhero Inglez

,

308.
Rio de janeiro. Cidade celeberrima

,

276.
Santa Rita de Caffia. Sua Imagem em
que Capella eftá, 145-9.

Rodrigo Annes , Alcaide mór de hum
Caítello. Como fe houve com hum
amigo , 767.

D. Rodrigo da Cnnha. O que conta da
refurreiçao de hum Profeta, 25"5*, e
feg. Hum teítimunho feu , 260.

D.Rodrigo Deca. Padroeiro da Capel-
la mór do Carmo de Moura, 35*3.

V. Rodrigo de Lancafti-e. Que prenda

nos deu ? 1 6
1
3. Quem foy , e fua

afcendencia , 161 4.

Rogero Conde. Milagrofamente favo-,

recido de Santo Elias , 190. Seu
agradecimento , Ibidem.

Romaria do Santo Condeftavel a Noí-
fa Senhora do Aflumar

, 713. As
que lhe faziaõ a elle neíta Igreja

,

1018.

S. Roque. Sua Capella , Imagem , e Ir-

mandade , 1487.
Ruína de huma parede deita Igreja

,

8.5.

Ruy faz. Pinto.

Igreja, 1602.
Sua fepultura neíta

SAbbaAos feítejados no Monte Car-

melo, 104.

Sabbatina Graça. Concedida pela May
de Deos aos Carmelitas , 1 383. Bul-

ia confirmativa , affim também cha-

mada, 1388. Porque fe chama Sab-

battna , ibid. Explicação cia fua íin-

gularidade , 1 390. Como foy de no-
vo confirmada , 1 39 1 , e feg.

Sacavém Lugar. Porque nos pertencem
os frutos da fua Igreja? 902. Os feus

moradores
, que feitas raziao ao S.

Condeftavel, 1021.

Sacerdotes. Quanto eraó venerados do
Condeftavel , 949.

Santtffimo Sacramento. Sua Capella no
Carmo de Moura, 381. O da Parc-

chia do meímo nome quando , e
aonde efteve neíta igreja , 15 84. A
nobre Capella deita Igreja

,
que lhe

he dedicada, 1520. Sua Irmandade,

1 527, e feg. Depf fitado no Sacrário

do Coro alto , 1662.

Sacramentos da Igreja. Quanto foraó

venerados do Condeftavel
, 942.

Sacrário da Capella de Santa ANNA,
1401. Da Capella da Conceição
quando alli fe poz , »517. O da
Capella do Sacnmento, 1523. O
do Coro alto , 1 662.

Sacuficto dos Baalitas no Carmelo, 63.
O de Santo Elias , 66.

Safra , Villa de Caftella. Como nella

entrou o Condeftavel
, 752. Como

foy abrazada pelos nofíos, 781.
Sagraçaõ da nofla Igreja de Lisboa por
quem foy feita, i$§$.

Salga-
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eíte ConventoSalgados, que poiiue

de Lisboa
, 876.

Salve Rainha, porque a dizemos nas
lete Horas Canoaicas, 73.

Salema. Senhora da Villa de Moura,
3'4-

Sumaria Cidade. Cercada por Benadab,
iig. Pavor dos íèus habitadores,
i*4- Sua vicloria, izc. Outra ad-
mirável

, 129.
AfflMv/. Sua doutrina, ioy. Hum do
_^
meímo nome, chamado o Moço, 256O. írfw^o ífe F^o. Foy depois noiio
Religioío

, 13-3. Acrefcentou o
Refeitório

, j 645.
D. Sancho Rey de Caftella. Levantado
com o Reyno, que lhe naõ compe-
tia, 317.

Sfiçriftia do Convento de Moura, 396.Do Carmo de Lisboa, 1607.
Santiago na Cidade de Braga, 258. Bau-

tizou
, e ordenou a Malachias, 259.

Veyo a Hefpanha com alguns Car-
melitas

, 270.
S*nto

, começou o Povo a chamar ao
Condeítavel àffim quemorreo, 1006.

Santos. Bayrro de Lisboa
, onde o S.

S55)
SemmoH do Carmelo onde orávamos

103. Alli ie ajuntavaõ os Carmeli-
tas, 154.

Senado da Camera de Moura duvidou
dar huma terra para o noiio Adro,
424. Nelle tinhaõ o primeiro lu-
gar

,
e voto os Priores daquelle Cõ-

vento, 450.
Senhor. Chamavaõ na Campanha a D,
Nuno Alvares, 706,

Sentença de morte contra os Idolatras,
68. A de Elias contra Acab , eje-
zabel, 1

1
9. A de morte contra Ocho-

zias, 15-0. Aquederaó os Reys ár-
bitros a Dom Affbnío de la Cerda

,

318. A que tivemos para gozarmos
os frutos da Igreja de Sacavém ,

908.
Seminhanes. Caítello deita Villa , de

que foy livre Affbnío Pires
, j6j%

Sepftlchro notável deAbdias, 153.
Sermão notável

,
que pregou o Padre

Fr. Matthias da Coita, 477. Efiei-
tos milagrofos dos que pregava o
Doutor Fr. Antaõ

, 585-. Hum do
Doutor Fr. Martinho Moniz, que
fe imprimio, 1266.

'SSSrif^
aIcançou huma inflgne

*

*"*
'
^ue mat°,u a E1Rey Ac&> &vitoria

,
687. Setúbal Villa. O aue nelía amntpinSantuano Os da Capella mór do Car- ao CondeítaVe^ 703

Sifto I^ O
29/' -°S

1
a
/Ua Sa

r"
S

'
StmãB APoftolo. Onde eítá fua Ima-

SrS' 1
7 ad™ravel do nof- gem collocada neíta Igreja, 1580.foCoro alto m. 784. num. 1763. P. M. Fr. tg* Coelho. O que refereem lugar de 1663. a„ «-„ ..... _ ^ ,

4" 7
Sarepta. Cidade onde reíidio Santo
Elias, 41 , e feg.

Sceptro
,
que fe deu a eíte Convento

com certa condição
, 1040. Quan-

do fe moítra ao Povo , 1 042.
S. Sebaftiac. Sua Imagem onde efteve

neíta Igreja, 1393. Onde eítá ago-
ra collocada , 1592.

Sebaftiao Moniz,
, quanto concorreo pa-

ra a Capella da Conceição, ffii.
Sebajiiao Pedro de Mello das Póvoas. De
que Capella no Carmo he Adminil-
trador , 1519.

D.Sebafíiae Rey de Portugal. Seu Alva-
rá a beneficio do Carmo de Moura
427.

Sedecias, ferio a Micheas na face, 135%
Sello da Congregação dos Santos Pre-
tos, 1571.

Seltsto Seiued Emperador da Ethiopia.
Obedece ao Papa, 649. Varêa de
ooiniaõ

, e nerfegue aos Miniílros
da Igreja , 6/4.

da terra
,
que tiravaõ da Yepultura

doS. Condeítavel, 125-2.
Simão Lopes inglez» Sua fepultura em
Moura, 360.

V.Pr. Simão de Santa Maria
, quem foy,

1437. Sua fepultura, 1640.
Simaõ Rodrigues de Andrade. Sua Ca-

pella, e fepultura, 1581.
S. Simão Stoch

, VI Geral da Ordem,
30 f. Avifado para ler Religiofo

,

308. Recorre á V. Senhora em hu-
ma affiicçaõ ,1373. Recebe o fan-
to Efcapulario, 1376. Carta circu-
lar, que mandou com a noticia dei-
ta graça , 1 i/ff: Prodigio que obrou
com o meímo Efcapulario, 1378.
Sua Capella , e Imagem , no Carmo
de Lisboa , 1564,,

P' Simão de Vafconcelhs. O que efcre~
veo da ida de S. Thomé ao Brafil

%

Swaes do bordão de S. Thomé em hu*>
ma pedra , 276.

Qflqqq * $»«>



Index
Sino, que foy efcondido em Moura,

e fe achou, 351. Próprio de N. Se-

nhora da Luz ,401. Naõ íè pôde

trasladar para Lisboa
, 401 , e íeg.

Outra vez o naõ poderão trazer
,

404. O feu éco contra as tempelta-

des, 405-. Contra os perigos dos

partos, 406.
Situação do Carmo de Lisboa, 801.

Sobac
i
pay de Santo Elias, 7.

Sobrenome do S. Condeítavel depois de

Religioío , 930 , e feg.

Soccorro. Noiia benhora doSoccorro. Sua

Capella da Igreja, 1456. Sua Irman-

dade , 1457. Sua Santa Imagem,
145-9. Cutra Capella que tem no
Clauílro, 165"!.

Solar dos Carmelitas, i^jr. O que ti-

verao neíte Reyno ,
322.

Soledade. Nofla Senhora da Soledade do
Altar da Cadêa , onde eíteve collo-

cada, e que maravilha obrou, 1443,
e feg.

Sonho. O que nelle fe reprefentou a

^.obac, 10 , e feg.

SuccejfaÕ fecundiflima do inclyto Con-
deftavel, 684.

Santo Sudário
(
de muita eílimaçaõ, que

temos , 1613. Quem o deu , e don-
de foy trazido , 1615.

Sammos Pontífices , que concederão re-

zar de Santo Elias , 1 80. Os que fa-

zem menção de Santo Henoch de
Amathim, 25T. Os que nos mitiga-

rão a Regra, 819. Aquém recorre-

rão os noffos Reys para a Beatifica-

ção do Condeítavel , 1167 , e feg.

Os que concederão indulgências

ao fanto Efcapulario, 1 352, Os que
concederão feftejarfe fora da noíTa

Religião, de N. Senhora do Carmo,
1 369. Os que confirmarão a Graça
Sabbatina , j 389.

Surdos
, que ficarão livres por inter-

ceffaó ao S. Condeítavel , 113a, e
feg.

Synagoga grande dos Judecs em Lif-

boa onde era, 874.
Syrios mortos na Cidade de Afec

,

129.

T
TAbor. Monte onde appareceo San-

to Elias, 186.

T*nque grande da Cerca de Moura ,

428.Do Refeitório de Lisboa quem
o fez, 1645-.

Templo de banto Elias em Conítantí*
nopla , 178.

Tempo em que para Lisboa vieraó os
Carmelitas ,826. Em que o Con-
deítavel íe recolheo ao Convento,
909. O que íe gaitou na fundação
do dito Convento

, 920. O que o
banto Condeítavel durou com vi-

da
, 992.

Terafins , ídolos de LabaÓ , 19. Como
os bufcou depois de efcondidos , 20.

Santa Terefa. Sua Imagem da Capella
mór, 1290. Seu Breviário por onde
rezava, 1306. Sua Capella, e Ima-
gem, 1584. Sua Irmandade , 1585'.

Termos do noflb Monte Carmelo
, 92.

Terras, que ElRey D. João I deu ao
Condeítavel

, 747. As que efte de-

pois repartio pelos feus, 770. A
que o Povo tirava da fepulturado
Santo Condeítavel , 1 252.

D. Theodofio I do nome, Duque de
Bragança , como nos continuou
certa renda , 898. Herdeiro daquel-

la Caía, 901. Deunos os frutos da
Igreja de Sacavém, 902.

D.Theodofio II nos continua a mercê da
rtaefma renda, 899.

D. Thootonio de Bragança. O que deu â
eíte Convento , 1 047.

Thesbis. Pátria de Santo Elias, 6.

Thesbita. Nome que davsõ ao mefmo
Santo Profeta , noffo Pay , 6.

Tkomaz. de Albuger Cavalhero Inglez
^

308.

S. Thome Apoítolo foy ao Braíil, 275%
Huma Igreja , que fe lhe dedicou
na Bahia, 281. Outras noticias do
mefmo Santo , 282 , e feg.

Doutor Fr. 7 home da Conceição. Sua fe-

pultura , 1639.
D. Fr. Thomé de Faria. Sul fepultura

,

Throno do Santimmo
noffa Capella mór 9

Títulos , que o S. G( ndeílavel renun-
ciou depois de Reliçioío, 927. Pro-

vas de naõ ufar delles, 929.
Tolhi-

Srcn mento da
1288.



das coufas
Tolhidas, que c S. Condeílavel maravi-

lhoíamente lavoreceo, ic92, efeg.
7<**ddka,

9 que ao Santo Condeílf-
vel cantavaõ os pobres

, 9 6c. A que
lhecantava agentedeLi6boa,ioi6.
Outra, que lhe cantavaõ os de Be-
lém, 10.9. Outras que ie lhe can-
tavao, e contmhaõ milagres

, 1020.
f'J»rc«to ParijUno

, Milhonario na
Fthiopia, 658.

Torre do Carmo de MOUra, 299. Do
Carmo de Li.boa, ,67o.

trabalho grande que íobreveyo a eíle
_ Convento de Lisboa, 12*4.

i VrVqUe,

COrria acerca do fitio
ondeie fundou eíle Convento, 801.

traição de que fe liyrou oCondeíla,

vel em Coimbra, 7,7. Da que fe
,
Jivrou em Parra, 752. Outra de que
le livrou

, 763.
n

T^nf.to ào S. Condeílavel, que lhe
íoy annunciado

, 995-. Como para
elle íe difroz, 996. Em que dia
aconteceo ? 1003.

TrtsUdacao dos oflos do S. Condeíla-
vel, 1025-. Quem a fez certamente,
1 032. A dos oíTos de íua Mãy, 1 294.

Tréguas que fizemos com Caítella 768.
Tnduc

- quefe fez em obfequio de noi-
te May do Carmo

, ,347. O que fe
fazia a N. Senhora da Boamorte

,
1418.

'

Triunfo de Santo Elias no feu rapto
,

162. Hum grande dos Carmelitas
contra os feus emules, 1364.

Troyna. Cidade onde Santo Elias obrou
hum prodígio, 190.

Tumulo mandado para o corpo do S.
Condeltavel, 1023. Poílo em hu-
ma Capellinha, 1026. Trasladado
para o Presbyterio

, 1027. Sua fi-

gura, 1029. O preciofo do Senhor
Cativo, 1555*.

Tunes, seu Rey pertende ir a Ceuta,
9J3- Muda de parecer, 956,

notáveis.

v
\7^r*s

' QUQ íe mandarão ao Con-
deltavel por defafio, 75-3.

D. Vifco Jofèph Lu/z, da Gama
, que

grande beneficio recebeo de NoíTa
penhora do Carmo de Moura, 405-
Proteclor que foy da fua Irmanda-
de em Lisboa , 1 356.

D. Fr. Vafco Martins de Âlvellos
, Bilpo

de Lamego , e da Guarda. Sua vi-
da, e morte, 538, eíeg.

Vafco de Moura Procurador , e admi-
niítrador deite Convento ,841. i

J
ol-

íe que tomou dos bens, 844.
Vaticínio de Santo Mlias a Acao , %6,
O de Micheas ao mefmo Acab, 1 33.O que diíle o V. Fr. António ue
Deos a reípeito do leu tranlito 618.
O do Eipadeiro de Santarém, 692.
Os de Santo Angelo , S. Pranciko

,
e S. Domingos , 1 575.

Vencedor. Aílim chamavaó por anto-
nomafia ao noíío Doutor Pr. Aííbn-
ío de Matos, 571.

Veneno do qual o Santo Condeílavel
livrou a muitas peíloas , 1241.

Veneraçad, que o Povo dava ao Con-
deílavel, 99j.

Veriffima da Luz.
, favorecida de San-

ta ANNA com leite, 491.
Verónica do Senhor. Pintura íingular
que temos , 1 j-jj.

Veftidos preciofos de noíTa Mãy San-
tiffima do Carmo, quem lhos deu.
13 16, e leg.

S
'r%mÍuVmh onde eílaô Peadas
de S.Thome Apoílolo, 277.

S.Vicente Ferrer. Quem collocou íua
imagem neíla Igreja , i476.

Vida. Noíla Senhora da Vida. Sua Ca-
pella, e Imagem, 1580.

Vinha de Naborh pertendida de Acab,
109. ConhTcada para a Coroa, n6

Dona Violante Godmha. Sua Capella no
Clauílro, 1659,

Dona Violante de Mello. Fm que Ca°
pella inílituío morgado

, 1412.
Virtudes admiráveis do S. Condeíla-

vel
, 958 , e feg.

VifaÕ de Sobac, 1 o. A que Santo Elias

íf
V
t "c

nUvem
»

7Z
'
No monte

t
r

1
' ?& A ^ue teve ° Cardeal

JacoboOíTa, 1383.
Vifita de Deos a Santo Elias, 84. De

Chriílo ao mefmo Santo ,172.
Vitoria dos Samaritanos, 125. Huma
memorável do Conde Santo

, 688.
Outra no lugar dos Atoleiros, 711.
Outra em Aljubarrota, 744. Em Vil-
la Verde, 75-7. Outra contra os Bur-
gillos

, 782. Contra os Mouros em
Ceuta

, 799.
Viuva de jSarepta

, que fuílentou a S.
Elias, 43. Sua mágoa na morte do

filhoj



Index das coufas notáveis.

Z
íilho

,
5"o. Que conceito fez do San-

to , depois que vio o íilho reíuf-

citado, 53.
Vniae de Santo Elias com Deos efpi-

ritualmente , 22. De Fr. Paulo de

JESUS, com o meímo Senhor, 559.
Do S. Condeftavel , 993.

tfufoj fegundas das quaeso S.Condeíta- Zará Jacob hrhperador da Ehtiopia
,

FR. Zacharias Roslet
,
que commií-

fao mandou ao Prelado deita Pro-

vinda , 1587.

vel íe efcufou , 938
Feitas

,
que dao as mulheres para te-

rem partos felices , ifo^
Vetos. Os três de Religião quando pra-

ticados, 106. O que fez S. Berthol-

do , 299. Como o V. D. Nuno de
Santa Maria ratificou os que pro-

feflara ,997.
Urbano VISummo Pontífice. Dá licen-

ça para fe fundar o Carmo de Lif-

boa, 807. Faz outras graças ao Con-
deftavel , 808.

Urbano VIII', que diligencia fez pela

propagação da Fé naEthiopia^jo.

que deu obediência ao Papa Eugé-
nio IV, 645-.

Zelo de Santo Elias , como foy perma-
nente, 38. Nelle confiante, 40. Co-
mo foy expreííado, 81. OdeU.joaó
Felechia para com Santo Elias, 2 12.

O defte Santo Patriarca bem prova-

do , 226. Do V. Fr. António de
Deos no íerviço do Convento, 6ij*.

Do Papa Urbano VIII , 655.
Zehtes. Aílim chamavaõ a Santo Elias,

226.
Zimbro j a cuja fombra Santo Elias

defcançou , e dormio . 76,

FIM.



Erros.
NUmero 5- Regra

3 , renitentes

r- materna de Salamaõ
Num. 23, reg. 2 o caitigava
Num. 24, reg. 5 fideliffiom
Num. 30, reg. j2Auhor
Num. 33,^,3 do minifterio
JNum. 80, reg. 5 ameços
^um.87,reg. 4 emElReyNum. 9y,

reg. IO a pruduziflè
Num. ,03, reg. 1 deSemnion
£™-*gi,"reg.a auzenciae
Num. 181, reg. f embarge
Num.i8»,reg.,3£leEccleliaftico
Jbidem, reg. 14 rerbmm Mins
Num. 233, reg. |, Maryr
Num. 269, reg. , de obfervantiffima
Num. 296, reg. 5 no ieu intereíTe
Num. 297, reg. zdefpedidos
Num. 305, reg. 12 ÍV Geral
Num. 322, reg. ultima, do Templo
Num. 333, reg. 14 maravilas
Num. 364, reg. 10 he todo o cómodo
Num. 525-, reg. 2 do careca
Num. 526, reg. 4 do Pátria
Num. 677, reg. 2 deducaçao
Ibidem, reg. 9 Conde Tranftamara
Num. 7 1 o, reg. 6 voltaudo
Num. 712, reg. 6 as honrava
Num. 77 1, reg. 6 Prinpe

ERRATAS.
O numero moftra o paragrafo
r/1* n .

Emendas»
períiílentes.

filha de Salamaó.
a caíligava.

fidelifíimo.

Author.
do miniftro.

ameaços.
em Rey.
as produziffe.
do Semnion.
auzencia.

embargue.
do Eccleíiaítico.
Verbum ipfifts.

Martyr.
da obiervantiflima
do feu intereíTe.

defpidos.

VI Geral.
de Templo.
maravilhas.
ha todo o commodo,
do cárcere.

da Pátria.

dedução.

de Tranftamara.
voltando,
os honrava.
Principe.m„„ o, & -"«pi.. rrmcipe.Num. 8 39) regra ,3. Gil Ayres Di- Gil Ayres Moniz: e femnre que fe

Num. 863, reg. 1 1 íeus encontos
Num. 276, reg. 4 fitio que também fe
chama Ponta dos Corvos, junto ao
Seixal

Num. 905, reg. 7. de mil quinhentos e
dous

Num. 9 84, reg. 4 huma Cruz
Num. 91 ., reg. 17, quedo prefente
N.im.932, reg. 7 efte beber
Num. 937, reg. iz deteftou
Num. 95-2, a Deor
Num. 1 001, reg. 9 fentidoas
Num. j o 34, reg. 3 contemporanos
Num. 125-3, reg. " mamoria
Num. 1288, reg. 6 a deu
Num. 1296, reg. 13 do Sereniffimo
Num. 141 7, reg. 15- feguiraõ-íe
Num. 1434, reg. 6 a fepulturar
Num. 1445, reg. ult. o ufo, e a poíTe
Num. Hf2, reg. 12 que fe lhe faz
Num. 1469, reg. ult. prefervativo
Num. 1526, reg. 6 querendo fó elles

achar neftenome,Diniz,íeleai«fl»«.
ieus encoutos.
até o fitio chamado Ponta dos Cor-

vos, que fica defronte do Sei-
xal.

de mil quinhentos e quarenta e
dous.

huma Cuítodia.
que de prefente.
eíce biber.

recuzou.

Deos.
fentindo-as.

contemporâneos.
memoria.
o deu.

do Senhor.

feguiaó-fe.

a fepultar*

a poíTe , e o ufo.

que lhe faz.

confervativo.

quefó elles,

Num;



Num. 1528, reg. 17 da inílituiçaô

Num. 1537, reg. 7 começou e celebrar

Num. 155 o, reg. 22 conduzida

Num. 1556.reg.ult. na força

Num. i5Ó2,reg. 14 eíte milagrofa,

Num, 1594, reg. ult. 24 de Julho

da reprefentaçaõ.

começou a celebrar»

conduzido.

na forca.

eíla milagrofa.

24 de Junho.
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